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INTRODUCTION. 

The Lantraraja, as its name implies, is an important work 
of its class which 15, in one of its parts, here published for the 
first time with a commentary called Manorama by Subhagi- 
nandanatha of (as Bhaskararayva tn his commentary on the 
Nitvashodashikarzava says) the Kashmir school 

There are three sections of this Tantra each dealing with 
a separate Mata, that is way of regarding and worshipping the 
Devata. namely Wadi, Fadi, and Nahadi, terms alluded to in my 
“Shakti and Shakta” ancl explained later. The last portion 15 
also | am told called Shaktisangeama which has four parts. The 
first is here published, namely the Kadimata part of Tantraraja 
consisting of 36 Chapters of 100 verses each. 

The manuscripts which have been used for the preparation 
of this Edition belong to the Asiatic Society of Bengal, the 
anskrit College and Pandit Yajnapurusfa respectively. To 

the last I am indebted for help in the preparation of this and 
other works. Ha 15 Bija of Shiva. Ka is the first letter of 
the Bija mantra of {६1 or Kring. In the BiyAbhidanam quoted 
at pare 321 of Pandit Jaganmohana ‘Varkalangkira’s Edition 
of Mahanirvana it 15 said :— 

Ka Kali Brahma ra proktam mahimAyarthakashcha 1 

Vishvamiitrarthako nido bindur duZkhapahirakaZ 

Tenaiva kalikang deving ptyayed du/khashantaye 

When Devi asks (vv.7,8) “what is Kadi” Shiva replies, 
Chat Kali and Wadi are Shakti and that “Thy form is 
the meaning of Kadi” (Kadisangjni bhavadrtipi). The 
meaning of this is that the triangle is the form of the Devi 
The letter Ka written in Bengali-( कं ) and generally in earlier 
Devanigara forms of the letter shows a triangle in the left. 
According to the Varvzoddhira and Kamadhenu Tantras (see 
Shabdakalpadruma sad. voc. Ka) the left line of the triangle ts 
red Brahma, the right line white VisZvu and the bottom line is 
dark green (Marakata) Rudra. The Matra is the white Saks#it 
Sarasvati. The crooked portion on the right like a goad is 
the lightning-I:ke Kuvdalini. “The empty space in the triangle 
is the white Sudarshana shining like millions of moons and with 
Him is Kali the grantor of Kaivalya and in the three corners 
are Jyesh/fa, Vami and Raudri Shaktis. This Trikoza 15 
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known as the Yonimazdala which is the seat (Asana) of Tripura 
Devi. She is JnAinatmaé in whom are the four Kalas and as the 
collectivity of Jnana, Ichchha, Kriya, She is the Martimfn Pra- 
(<. From Kak&ra comes Kama. It-is the Malaprakzti of 
all Varzas and the imperishable Power of Blossom (Sphurada- 
vyaya) the Mother of all Devas and the Giver of Liberation. 
In ChhAandogya Upanissad (4-10-5) it is said “Kang Brahma”; 
“Kais Brahma.” It 15 that Shakti Which being spread by 
means of the nine Nathas (the means of experience—ears (2) 
mouth, eyes (2) nostrils (2) penis and anus) manifests through- 
out the earth Kalpa after Kalpa, and at the end of the Kalpa 

they and She return to him (Sa tai4# sirddham brajechcia- 
mim). Shiva and Shakti are one and where one is worshipped 
the other is worshipped. Sammohana Tantra (Chapter !) says 
Kdidimata is that Mata in which the Mantras begin with Ka. 
In Hadi they begin with Ha. It is also called Hangsaraja. 
Kahidi is formed by the union of Kadi and Hadi which 15 
Uttarimnayagochara. Kularvava, which is Urddhvimnaya, is 
I have been told the highest Tantra in Kahfdi-mata. 

The Tantras of the Kadi class are according to the present 
Text nine in number and are according to the Manorama :— 
Sundarihrzdaya, Nityaszodashik&rvava, (published in Vol. 56 
of Anandishrama Sanskrit Texts) Chandrajnina. Matz7ka, 
Sammohana, Vamakeshvara, Bahurfpdsh/aka, Prastirachin- 
timazi, and AMeruprastira. 

Bhaskararfiya, the learned Commentator on various Tantrik 
and AupanyZadic texts, questions the accuracy of the Mano- 
ram’. on this point in his Setubandha which is a Commentary 
of his on the Nityishodashikarzava. He there says that the 
NityasZodashika 15 part of the VAamakeshvara Tantra and the 
Sundar? or Yootnihzzdaya is a part of the former. The three 
therefore make one Tantra. He also says in the same Com- 
mentary that the BahurtipfisZ/aka is not one Tantra but eight 
named after the seven Mats7s beginning with Brahmi and 
Shivadtiiti. 1 may here observe that if the Sammohana 
‘Yantra be counted as one of the nine it cannot be the “Tantra 
of that name published by Rasika Mohana Chattopddhyaya 
for that isa Vaissvava Tantra and a fragment of a work con- 
sisting of 40,000 verses. A copy of another work of the same 
name was supplied to me from the collection of MahAmaho- 
12001112 Vindhyeshvariprasida Divedi and copies are said 
10 be available 11 Nepal of this Tantra which is a [सनता Tantra 
and therefore it must be to this and not to the published Sam- 
mohana that the Manorama refers. 
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The Wadi Vantras give detatled injunctions touching the 
worship of Shaka m Her various forms: such worship being 
either gross (Sthila) subtle (Stiksf#ma) or supreme (Para). 
Naturally the Sidhaka begins with the first and the ritual takes 
the Saddhaka up to the highest. The aim and object is the 
practical realization of the truths of the Advaita Vedanta 

Pripurasundari or Lalita has three aspects (Rupa), Sthula 
SuksAma, Para. The ritual of Her worship is also of three 
kinds, Kayika by body, Vachika by speech and Mianasa_ by 
mind, also called Bahyaytea, Antarvaea, and Bhavana. 

This Tantra gives all the three forms whereby the Sadhaka 
is led by his Guru throuch ascending staves to Advaita Siddhi 
The Guru is one with Adya Shakti Vimarshamayi? the cause of 

all. The ninefoldness of his body is seen in the nine apertures 

Gururadya bhavechchhaktiZ sa vimarshamayi mata 
Navatvang tasya dehasya randhratvenavabhiasate 

The nine Gurus are in the form of the nine apertures. The 
body of the Sadhaka is the Shrichakra which consists of nine 
Chakras. The object of worship of the Shrichakra is the 
realisation of the inseparateness (Abhedabhavani) of Jnati 
which is Hot4, of Jnana which 15 Arghya and of Jneya which 
is Havid. 

Jnita svatm’i bhaveyninam arghyang jneyang 118४142 sthitam 
Shrichakraptjanang tes#am ekikaravam iritam 

The scheme of Sadhan‘ and the different parts of the Shrichakra 
are explained in the Vasana {84818 (Ch. NN XV) of this. work. 
The Tripuratapini U paniszad deals with Kféyika and Vachika 
Karma and the Bhivanopaniskad with Bhavana or Manasa 
Karma. This last Upanisfad summarises in the main the 
Wasana Padala of the Vantraréja and begins with the उता 
“Shrigurué sarvakéravabhuta shaktiZ” ending with “Bhava- 
niiparo jivanmukto bhavati.” 

In order to follow the ritual of this work it is necessary to 
understand the Shriyantra figured on the cover of this volume. 
This celebrated Yantra represents the human body and_ the 
whole universe and man (for what is in the former is in the 
latter and 22८८ versa) as also the Shiva-Shakti Svartipa or 
Atmi. It 15 thus the symbol of the Devi as She is in Her own 
form (Svarupa) and as She is in the form of the universe 
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(Vishvatma). 11 he account here given is taken from the Text, 
which account agrees with that given in other Kadi Tantras 
such 85 Yooinihv7daya and NitvasZodashikarvzava and with the 
Bhavanopanisfad which is an Upanisad of the Nadimata 

The Yantra is composed of nine triangles and Chakras one 
within the other until the central point or Bindu is reached. 
In each of the nine Chakras the Devi is worshinped in its centre 
under one of Her nine names united with the Paduk’i Mantra 
of seven letters. The nine triangles are four with points up- 
wards that is the Shrikavz¢/as or Shiva element, ` वव ce 
downward pointed triangles or Shivayuvaiis, the Shakti 
element. All are formed by the {पाश of the Shiva- 
bindu, the ninth being the Mdlaprakzvti, and the eight the 

Vikretis which in relation to their productions are Prakz-ti. 
The nine Chakras also represent S7zsh/i (Creation) Sthiti (Main- 
tenance) and Sanghira. (Absorbtion) each set of three being 
formed of the combinations Sveshi-Sreshti,  Sreshti-Sthiti 
Srishti-Sanghara ; Sthiti-S7sAfi, Sthiti-Sthiti, Sthiti-Sanghira ; 
Sanghira-Svwshti, Sanghira-Sthiti, Sanghara-Sanghara. The 
object of the worship is, as the Bhavanopanishad says (Sutra 10), 
the realisation of the unity of Jnata, Jnana, Jneva (Jnatzzjina- 
jneyanamabhedabhiavanam) which is the aim and object of every 
Advaitin. The nine Chakras are (1) Bhipura (2) sixteen 
petals (3) eight petals (4) first set of fourteen 21165 (5) second 
set of ten inner 10165 (6) third set of ten angles within these 
(7) fourth set of eight angles within these (8) three angles 
within these and (©) the point or Bindu. These are called 
(commencing with the first above named or outermost) 
Trailokyamohana, Sarvashapariptraka, Sarvasangksobhaza, 
Sarvasaubhagyadayaka. Sarvarthasidhaka, Sarvarogahara, 
Sarvaraks#ikara, Sarvasiddhiprada and Sarvanandamaya. 

There are two ways in which the Shriyantra may be 
described. \We may start from the outer Chakra and work 
inwards which is called Layakrama, or commence with the 
Bindu and work outwards. ‘The latter which is called Svzsh/i- 
krama, is here adopted. The central Bindu or the Supreme 
united Kameshvara and Kameshvari is the Devi Tripurd or 
Lalita Who is Atmé whether as Jivatma in bodies or as the 
bodiless Paramatma. = 1.07 Kameshvara is the Supreme Samvit 
without Upadhi and Kameshvari is His Shakti. This Bindu 
15 111 the innermost triangle or All-blissful (Sarvanandamaya) 
Chakra. The word Yoni in this worship does not mean the 
venerative organ ofa woman but means Karavam or Czuse, 

he Womb of the Universe. This Bindu is threefold (Bindu- 



INTRODUCTION, 5 

trava) one above being the face of the Devi and the two 
below Her Breasts. “Uhis is symbolism of worship in which in 
India as elsewhere anthropomorphic forms are employed, those 

forms being those seen by the worshippers of the race. More 

abstractedly the three Bindus are Sun, Moon and Fire ; not the 
luminaries or clement so called but names civen to the Prakasha 
and Vimarsha aspects of the Parabindu differentiating to create 
the Universe, such aspects being again symbolised by the single 
and double Bindus the .\nusvara and Visarga breathing 
respectively. The worship of Lalita ts a part of Shrividya. 
Lalit) is also called the Ady or .Angeinitva Devati Who is 
Satand Ananda and Purvi and around Her as Angya or 
Avarava Devatis are the fifteen Nityi Devatas or Devis 
representing the ive Bhatas with their fifteen (६5 or (as one 
account goes) the three Guvas Sattva, Rajas, Tamas. 

The number ‘15) is got by dealing with each of the Bhutas 
from their Sattva, Rajas, Tamas aspects or by addition of the 
(185 of the Bhitas themselves. In the triangle surrounding 
the Devi are the nine Lords or Nathas. These are the nine 
apertures which exist both in the cosmic and individual bodies 
namely the two Eyes and mouth (Divyaugha) the two ears and 
Penis (Siddhaugha) and the two Nostrils and Anus 
(MAnavaugha). 

Lalita is the Vimarsha Shakti of Prakasha Shiva. Lalit’ 15 
red: for in the 28th Sutra of the Bhivanopanishad it 15 said 
“Redness is the Vimarsha of all this (Lauhityam etasya 
Sarvasya vimarshaz) By ‘Sarvasya’ is meant, as Bhskararaya 
Says in his commentary on the Bhivanopanissad, Kameshvara, 
Lalit’, and the 50181६45 self. Riga and redness are one. 
It is said that “One’s Atm’ is Devi Lalit’ Whose body 
is the universe (Vishvavigrah’). Redness is Her Vimarsha 
and worship is the meditation on this... The Bindu 15 
surrounded by a triangle or the Siddhiprada Chakra. At 
the corners of this triangle which is the Second Chakra 
are the Shaktis (distinct from the Nityés of that name) 
Kameshvari (to be distinguished both from Supreme 
Kiimashvari and the Nitya’ WNimeshvari) Vajreshvari and 
= who are Avyakta or Prakrvti, Mahat the Cosmic 

Buddhi and Ahanekira. The three corners are the 1144८25 
Ramaripa, Porzaviri, Jilandhara. In che centre is Auddiyana 
(108 the Shripiduka \lantra being “Hing, Shring, Samastim 
filavidyim, Auddiydnapi/ze Shrimahitripurasundari-Devi 
Shripidukim piijayimi Nama.” In the spaces outside this 
triangle are the Ave Tanmatras which are the five arrows of 
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K4ma, Manas. the sugar-cane bow of Kama Raga which 15 his 
noose and Dvesa which 15 his goad. 

The third Chakra (Sarvaraks#Akara) is composed of eight 
angles being the first eight angles formed by the intersection 
of the triangles other than that already described which are 
Vashini, Kameshvari, Mohini, Vimala, ^ 10170, Jayini, Sarve- 
shvari and Kaulini which are Devatis of Cold (Shita) Heat 
(Ushkua) Happiness (Sukha) Pain (DuZkha) Desire (Ichchha) 
and Sattva, Rajas, Tamas. At this stage the Sadhaka strives 

to control the Guzas and to be unaffected by the Dvandvas. 

The fourth or Sarvarogahara Chakra is composed of ten 
angles presided over by the ten Shaktis Sarvajna, Sarvashokti- 
pradi. SarvaishvaryyapradA. Sarvajninamayi, Sarvavyadhi- 
vinishini, Sarvadhara. Sarvapipahari Sarvanandamayi, Sarva- 
rakshA, Sarvepsitaphalaprada. “These are the Devatis of the 
functions of the vital fire (Vahnikali) which are Rechaka (elimi- 
nation) PAchaka (Digestion) Shosaka (that which removes the 
Dosha of Ja¢harigni) Dahaka (burning) Plivaka (flooding, that 
is spreading of Rasa which helps JaéZaragni) Ksfaraka (bile 
secreting) Udedraka (belching), Ksfobhaka (churning of the 
food) Ja7mbhaka (yawning) Mohaka that which causes pain 
and fainting. 

The fifth outer Chakra Sarvarthasidhaka of ten angles is 
presided over by the Devis Sarvasiddhiprada, Sarvasampat- 
prada, Sarvapriyangkari, Sarvamangalakarini, Sarvakimaprada 
Sarvadu4khavimochani, Sarvamvztyuprashamani, Sarvavighna- 
nivarizi, SarvAngasundari, Sarvasaubhagyydayini. These are 
the Devis of the ten {71885 which are controlled by their 
worship. 

The sixth Chakra (Sarvasaubhitgyadayaka) has fourteen 
angles in which are the Shaktis SarvasangksZobhixi, Sarva- 
vidriviai, Sarvakarshizi, SarvAhladini, Sarvasammohani, Sarva- 
stambhini, Sarvajambhini, Sarvavashangkari, Sarvaranjani, 
Sarvonmiadini, SarvarthasAdhani, Sarvasampattiptirazi, Sarva- 
mantramayi, Sarvadvandvaks/ayangkari, who are the Adhi- 
devatis of the fourteen principal Nadis ८25 : Alambusha, Kuh 
Vishvodari, Varazi, Hastiyihva, Yashovati,  Payasvini, 
Gandhari, Pts#i, Shangkhini, Sarasvati, Idi, Pinggali and 
Susfumnia. 

The seventh Chakra is the eight petalled Sarvasangsho- 
bhava Chakra which surrounds the circle in which the other 
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triangles mentioned are placed. The Devis here are 11100 - 
kusuma, Ananggamekhala, Ananggamadani, Ananeeamada- 
mitura, Anangearekha, Anangeavegini, Anangeamadanidne- 
kusha, Anangeamalini, which are Devatis of the Buddhi of 
speech (Vachana) grasping (Adana) walking (Gamana) excretine 
or rejecting (Visarea) pleasurable feeling (Ananda) relinquishment 
(11118) concentration (U pidana) and detachment (U peks#a) 

Outside this again is a lotus of sixteen petals which is the 
Sarvishiparipdraka Chakra. flere are sixteen Shaktis 
namely :—NKamikarshavi, Buddhyakarsfavi, Ahanekirakar- 
shani, Shabdakarshani, Sparshaikarshani, Ripikarshani, 1२६5 - 
karshawi, Gandhikarshavi, Chittikarsfani, Dhairvakarshav’} 
Snivvtvakarsfavi, Namakarsiavi, Bipikarshani, AtmiAkarshani 

Amevtikarskani, Sharirakarsfani, who are Devatds of the attain- 
ment of the object of desire by, in particular, the acquisition and 
strenethening (as regards the self) and the control (as regards 
others of powers over Buddhi, Ahangkara, Shabda (such as 
hearing ata distance) Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha, Chitta, 
stead-fastness, memory ; name (attraction by saying), growth, 
the subtle body, revivification, and the eross body. These 
Siddhis are acquired by worship in the Chakra 

Outside the sixteen petals in the surrounding space of 
the Bhupura are (see Bhivanopanishad S. 12) the ten 
Mudrashaktis namely Sarvasangshobhivi, Sarvavidravivi 
sarvakarshani, Sarvaveshakarivi, SarvonmaAdini, Mahdingkusha 
Khechari, Bijamudra, Mah‘tyoni, and Trikhavdiki. The first 
nine Mudras belong to the nine Chakras of the Shri-Yantra 
Meepectively, the tenth being above all. The nine Mudra 
Shaktis represent. that is are shaped into the form of, the rine 
Adhtras other than the last which is above all. Bhiskarardya 
says: the nine Adhiras are the six Chakras MialAdhdra and 
the rest, and the two Lotuses of a Thousand Petals and Lambi- 
` gra, a centre approximately below the eyes and behind the 
nose, 

Outside the sixteen petals are four circular lines containine 

three circular spaces he outer circle is on the same level 
with the sixteen petalled, eight petalled, and first outer fourteen- 
dangled Chakras and connected with these Chakras. The 
middle circle is on the level and connected with these Chakras. 
The middle circle is on the level and connected with the two 

| of ten angles and the cieht angles; and the innermost 
Circle is on the same level and connected with the inner Chakra 
three angles. 
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Outside these and on the outermost line of the Bhapura 

are worshipped the ten Siddhis, Azim’ and the rest. 1 0656 

in the Manorama’ are said to be not different from (Abheda) 

Niyati and the nine Rasas. four are at the doors, one wat 

each : four at the corners, one at each, and one is above 

and one below. Atthe middie line the eight Matrzkis are 

worshipped, four at the doors and four at the corners. These 

are Brihmi, Maheshvari, Kaumiri, Vaishzavi, Variht, Indraézzi 

(11111772, and Mahdlaks#mi, considered as constituted of 

Kama (KAmamaya) Krodha, Lobha, Moha, Mada, Mutsaryya, 

Papa and Pazya. Brihmi is conjoined with Kama because 

She creates, MAheshvarit with Krodha because She ‘destroys,’ 

Kaumari with Lobha because, being youthful, She is full of 

longing, Vaishvavi with Moha because She fascinates the 

Universe by Her Moha, Varahi with Mada because the boar 

is an obstinate and proud animal (‘pigheade’), Indrazi with 

MAtsaryya because Indra Her consort 1s a jealous Devata, 

Chimunda with Papa because by and through Her mediation 

injury is done, Lakszmi with 17058 because She 15 benign 

and leads the Sadhaka to all virtuous acts. On the inner line 

of the Bhipura the ten Dikpalas are worshipped, placed in the 

same way as the Siddhis. These Mudra Shaktis, Dikpalas 

MAatzzkis, and Siddhis constitute the ninth Chakra called 

Trailokyamohana. The Siddhis are first worshipped for 56] 

protection during Sidhani. The Matrzkas are worshipped to 

suppress all evil inclinations associated with each of their names 
and to gain virtue, and the Dikpil‘s for protection of the 
SAdhaka and his SAdhan&. The Bhipura is that in which the 
whole Yantra is placed. The Tantrardja says that after wor- 
ship in manner enjoined let the SAdhoka consider himself as 
like unto Devi (Sv4tmanang tatsamang smaret) and one with 
Devi (Devyitma). He is then happy. 

Let us then consider the principle involved in this worship. 
Tantrik Sidhana is based on a very profound knowledge of 
the principles of psychology. The object here is the realiza- 
tion of the unity of the Jivatm’ with the Mother or Devi. 
Now one may tell a Chela that this 15 the fact without anything 
more following from such mere instruction. The truth 15 not 
realised by mere oral instruction but by action following it. If 
the Chela were to call the statement in question the answer 
of the Guru would not bea mere philosophical areument though 
reasoning has its place, but a direction to do certain things with 
the statement that the achievement of them will produce both 
capacity for the actual knowledge required. How? No one 
can really know any spiritual truth except he personally 
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experiences it. Until then it merely remains an_ instruction 
for the mind which, though based on Scriptural authority 
is evidence of a secondary character. What is sought is 
not a mere statement of fact however true it may be but that 
actual experience which it indicates and to which it leads. 
The mind must then be first prepared to fully receive and 
then realise the truth taught. Such preparation consists in 
placing before it successively and continuously the idea that 
every thing which exists in nature and therefore in the human 
body is, from the Devyat' aspect, a Shakti. The universe ts 

the body of the Mother as the Lord of all. But all is Shakti 
whether as the Mother in [ला Supreme Self (Svarttpa) or in 
the form of every object in the universe. Matter is not some- 
thine wholly apart from Spirit or God. It is an aspect assumed 
by Spirit. Further as “all this is Brahman” every single thing 
or person is Brahman in that particular form. The Brahman 
Svariipa is pure Spirit and its Power or Shakti which manifests 
as the Universe is that same Spirit in material forms. But the 
matter also of these forms is Shakti for there is nothing but 
Shakti anywhere in anything which is apparent to us. There- 
fore Mind and Senses in their varying forms are each in their 
Devata aspect particular Shaktis, that is the whole Universe 
is informed by, and is the manifestation of, Spirit, but a parti- 
cularly named Devat' is that Spirit in the particular manifesta- 
tion to which the name is given. Thus the Brahman or Shiva- 
Shakti is the name of the Universal Spirit. But Shakti in 
that aspect in which [६ exists at rest in the Mladhdra as the 
Static centre round which all the bodily forces revolve is called 
Kuzdalini Devi. Shakti as the source of, and manifesting as, 
the vital functions is Privashakti and each again of these 
functions is a separate Shakti, that is the general Shakti mani- 
festing Herself in that particular way. The Sidhaka is taught 
to realise this in his worship. [€ looks upon each part of and 
function of his body asa Shakti or Devatd, or more simply in 
earlier stages as presided over by a Devatt (Adhishcfitri 
Devati). An elementary view is to regard, say, the Mind as 

something apart, over and governing which is a Devata or 

Shakti. The more experienced and correct view 15 that the 
Mind 2 Shakti, that is a particular manifestation of It. By 

continual and repeated practice in Chakra after Chakra every- 

thing thus become divinzsed. It 15 seen not as gross and so- 

called inert matter but as what it is, namely Brahman or Shakti 

in that form It is so seen because the Mind by constant and 

earnest association of the Divine with the Universe familiarises 

itself with, and then realises, the fact. Everything is thus a 

particular Shakti. The next step is to realise that all these 
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particular Shaktis are, as it were, fragments of the one Power 

which is the Primordial Divine Power (++ तर Shakti) and third- 

ly that the SAdhaka himself both in his essential nature (Atma 

or Spirit) and in his mind and body (particular aspects of 

Shakti) is one with that Supreme Shakti which is the end of 

all Ved&ntic monistic teaching (Advaitavéda) SA, ham ‘She 
fam” The SAdhaka worships all forms as particular Shaktis. 
He is then led up from lower to higher forms of Shakti until he 
places before himself for worship the Supreme Power Who is 
both the Mother of all these particular Shaktis and Who 
appears in, and as, them. For there is nothing but the one 
Mother. As the human father is reborn in his son so the 
Mother Who creates the Universe Herself enters into it. She 
makes and is the form in which She in Her formless aspect 
abides. Thus to take the particular example under discussion the 
SAdhaka in the outermost Chakra meditates (in connection with 
Devati) upon forms of sin and virtue, the emotions and then 
desire, the mind and senses, the बि 85, the vital airs and fires, 
the Manas, Tanmiatra., Raga, Dveska, Ahangkira, Buddhi, 
Prakrzti and the 3110185 of which the Devis are the fifteen 
Nityds who are parts of the body (as indeed are all the rest) 
of the Supreme Shakti Tripurasundari or Lalita Devi from 
Whom they emanate. The Devi as Kameshvari is one with 
KAmeshvara and the SAdhaka thinks of himself as one with 
Devi. The Chhandogya Upanissad says that as one thinks so 
he becomes. Practice of the ritual transforms the mind itself and 
what is at first seen merely as external Yantra with lines, curves 
and petals becomes a pure mental state in the Sadhaka himself. 
He too isa Shri-Yantra and he realises himself as such. This 
realisation is not to be had by mere discussion (Vichira) but 
by the practical methods of the spiritual discipline enjoined. 
Inthe same way for the Tantrik methods are everywhere 
substantially the same though the forms vary) the Sadhaka in 
the Buddhist Demchog (Mahisukha) Tantra, which I am about 
to publish, meditates on the Mazdala of the Devata. 116 the 
Devati as method (Thabs or Upaya) which is compassion 
(Karu) is united with His spouse the Mahayogini Who is 
wisdom (Shesrab or Jnina) which is the Void or Shiinyata. 
Around these “two in one” are Avarava Devatis which form 
part of the Body of the Supreme Devati in whom by medita- 
tion they are merged and the Sadhaka unites himself with them 
and him according to the doctrines of the ‘not two” wisdom 
(Nyismed yeshes) that is Advaita. So also the object of 
worship of the Indian Shri-Chakra is the realisation of the 
inseparateness of Jndt\ which is Hoti. of [018 which is 
Arghya, and of Jneya which 15 Havid4, 

€ 
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1116 following is a short analysis of the Chapters of the work 
here published. 

Chapier J. This begins with a prayer followed by a 1€- 
quest made by Devi of Shiva that 11८ should declare to Her an 
independent Tantra of the sixteen Nitya’ Devatis, because the 
nine then existing Vantras, through their interdependence, were 
the cause of confusion. That is none of these Vantras were 
complete and Devi wished to have a Tantra which should be 
all-inclusive. [here would then be no necessity to have re- 

eourse to any Other. Shiva in reply gives the ineaning of Adi, 
a summary of the contents of the Tantra, the marks of the 
richt Guru and Shis#ya, the mode of worshipping the Guru and 
the manner of selection of a Mantra, though He adds that this 
is not necessary in the case of Mantras of the Nity4s. -Vv. 
68-71 speak of the men who are qualified to gain Siddhi. V. 72 
defines the terms Yova Pallaya, Sampuéa. Grathana and 
Vidarbha as applied to Jap of Mantra. This is followed by 
nine verses enumerating twenty-five defects (Dosha) of 
Mantras which it is the duty of the Guru to remove before 
eiving the Mantra to the disciple. Wv. 82, 83 state the duty 
of the Guru to be to teach the disciple the making of the 
Yonimudra and to give him Viryyayojani of Mantra. This 
Means imparting to the disciple the power (Viryya) of the 
Mantra: a process which is given in some detail in 
Meee but can be only fully learnt of the Guru. The 
latter should (the verses continue) protect the disciple and 
teach him the meaning of the first and last letters of the 
Matrzkis. Without this the letters are like the autumn 
clouds which come and go without fruit of useful rain. V. 84 
says that the knowledge of this is Ahangkzzti. from which 
Ahangkira man becomes like unto Shiva (Matsamo jayate 
nara#), Ahangkzzti or Ahangkira literally means the making 
of or realization of “I”. The union of A the first letter and 
Fla the last letter makes Aham =I, which contains within it all 
the letters of the alphabet and is therefore in the terms of 
Mantra the full expression of the Self. The union of the first 
and last letters of the Matzzki is Tadaitmya-siddhi the recepta- 
cle of the sense of all Mantras. Through it is realised the 
identity of the Sadhaka with the Matz7k& and the Devatas 
Who are the Artha thereof VV. 96-100. contain — the 
following :— 
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HYMN TO THE GU 

Obeisance to Thee Oh Lord Oh Bhagavan 
Thou art Shiva Whose nature is auspicious (Shiva) 
It is Thou who hast devised the various modes 

Whereby knowledge (Vidya) descends. 
41111 21. cucr mime 

Thy form is of nine aspects 
Thou art the Sun which dispels the darkness of 

ignorance 
Thou art free (Svatantra) and Massive Consciousness 

(Chidghana) 
Mercy is Thy form 
And Thou art all good (ShivAtm4) 
Thou art the support of the devotee 
And the being of all that are 
Thou art the Viveka of the Vivekins 
And the Vimarsha of the Vimarshins (1) 
Thou art the revelation of all revelations 
And the Jnana of all Jnanins 
I bow to Thee as in front of me, as on either side of me 
As behind me, as below me, and as above me 
Grant me this that Thou hast Thy abode ever in my 

mind. 

Chapter ८८. This deals with the Mazdala of the nine 
NaAthas or Lords who are enumerated in vv. 2-5. The 
Divyaugh (two ears and mouth) are Prakdshainanda, Vimar- 
shananda and Anandananda. The Siddhaugha (eyes and 
penis) are Shri JnAnananda, Shri Satyananda and Shri 7 पा 
nanda. The Manavaugha (two nostrils and anus) are Sva- 
bhiva, Pratibha and Subhaga. The first class ever abide with 
Shiva (Madantike nityam) the second both near Him and on 
earth (Bhimavihapi cha) and_ the third on earth (Bhimaveva 
satating nivasanti). They are all Shiva (Madatmaka) vary- 
ing aspect. By their help the KAdishakti Who is inseparate 
from Shiva revealed the fullness ofthe Tantrash\stra on 
earth in the Kvzta Yuga. They are described as beautiful 
forms having two arms, two eyes, smiling and of gracious mien, 
making with their hands the gestures (Mudra) of granting 
favours and dispelling fear. So they should be worshipped in 
their respective {27748185 (४. 8). 

(1) That is the knowledge of the difference of the ‘*I” and ‘* This’ (Ahanta and Idanta) 
and of the manner in which they are yet one. Vimarsha is the object and Vimarshin is the “नू” 
which perceives it. 
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VV. 12-16 give the Paduka mantra of seven letters. Then 
follow the names of sixteen letters of the nine Niathas who 
are one with the sixteen Nitya Devatas (S/odashanityatma). 
Instructions follow for the drawing of the Mazdala and worship 
Sethe Guru. Vr. 37-35 state the length of time a disciple 
should be tested before initiation is given to him. Vv. 39-43 
speak of the three modes of Pratish/ha (placing of the Devi) 
which may be in the Chakra (that is the Lalitarchachakra), in 
the disciple. or in the image of Devi: as also of the time when 
this should be done. It is the Siddhatma (ze. Tattvavit) and 
not the man proud of his knowledge (Jnanagarbita) who should 
do this. He who performs it without the permission of his 
Guru either in ignorance or prompted by hope of gain goes with 
wife and child to Hell. Vv. 44-51 speak of the Pratish¢2a of 
the Shrichakra and other connected rites. (The above are 
followed by 25 verses which occur in one of the Texts but are 
not noticed or commented upon by the Manorama. These 
have not been numbered). Vv. 52-57 lay down the rules for 
instructing a good disciple. [*ifteen verses beginning with v. 58 
describe two kinds of Abhisseka and their respective merits. 
In these nine gems are put into medicated water of one Khari 
(4096 pala) namely ruby (Padmaraga) pearl (Mukti) coral 
(Pravala) cat’s-eye (Vaiduryya) topaz (Pusfparaja) diamond 
(Vajra) sapphire (Nila) cow’s fat stone called Gomeda, emerald 
(Marakata). These gems represent the nine component parts 
of the human body namely, chyle (Rasa) flesh (Mlangsa) skin 
(Tvak) blood (Rudhira) semen (Shukra) marrow (Majji) bone 
(Asthi) fat (Meda). Vv. 73-74 enjoin that daily worship be 
performed thrice (Sandhyatraya-bhajana) and speak of Kamya- 
myasavidhi. Wy. 75-79 prescribe the auspicious periods for 
Abhiskeka, and the following four verses the worship of the 
Guru and other rites. Wv. 84-85 give the articles to be used in 
he making of the Guru Mandala. Vv. 88-98 contain a Stotra 
01 Matzzk4 Devi which also occurs in Chapter I of the Nitya 
shodashikarnava. In its interpretation of this Stotra the 
Manoramf follows the Kashmir School. Bhaskararaya differs 
from it in some particulars. 

Chapter /८/. From the Sadhaka’s standpoint this is of 
Great importance for it gives the Mantras of the sixteen Nityas 
10656 are Ady or AngginityA Devata and the other fifteen 
Or Anggas are described by Bhaskarardya as like unto, and rays 
of, the Adya Nitya Herself. She alone is united with Kim- 
eshvara, in this differing from the remaining Nityas, who in 
Other respects resemble Her (sce p. 25 Nitydshodashikaravava) 
Kameshvara is defined in the 26th Sttra of Bhiavanopantshad 

> 
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as ‘Nirupadhika-sangvideva Kameshvara4,’ that is Samvit with- 
out Upadhis; and Lalité as the supreme Kameshvari 15 ‘Sada- 
nandaptrvzak svitmaiva paradevata Lalita,’ that is one’s self 
is Pirza, Sat and Ananda (ib 27). She is in the (€ ल 
Shri Yantra which is Sarvanandamaya. The Mantra of Adya 
Nityé is (vv. 3-5) 7८ (=S) Praga (== <) 10 (= 1 
(=H) Daha (=R) Vahni (I) Khang (= "० 
be placed in the beginning, middle or end. By changing its 
position the other Mantras are obtained. H at the end is 
appropriate for Mukti and elsewhere for prosperity (Sampat) 
The Mantras of the other Nity&s are given In vv. 6-7 

Adya Nity& is Vimarsha Shakti that is the Shakti of 
Prakasha Shiva. Shiva is Prakasha and Vimarsha Shakti is 1) 
the language of the KAmakalavilasa “the pure mirror in which 
He reflects Himself.” (Pratiphalati vimarshadarpaze vishade) 
It is in this mirror which is another aspect of Himself that 
He knows Himself as the universe, It is this supreme “‘l 
(Parthanta) which is the seed of all multiple world experience 
According to this Tantra, the Ady& Nityé or Vimarsha Shakt 
becomes fivefold in the 3111६85, ether, air, fire, water, earth, and 
by association of each of these with the three (7785, there are 
the fifteen Nity&is which are rayed forth from Her (Ekaika- 
sunabsrzddhya tu tithisangkhyétvamagataé). The number 15 is 
also got in another way that is by Vyavakarava or arithmetical 
progression of the number of the Guvas of the five Bhtitas, Akasha 
having one, Vayu two, and so on until we get to Pzzthivi which 
has five. The addition of these guzas makes fifteen. In the 
Subhagodaya it is said that the fifteen minor Nityds are the 
Kalis of the fifteen Tithis beginning with Pratipat of the light 
half of the lunar month and ending with the Pirzzmaé and the 
sixteenth that 15 Ady& is Sachchidanandartpivi. The 33rd 
Satra of the BhAvanopanissad says ‘Panchadashatithirtpea 
kalasya parizimivalokanam.” Bhiskaraya in his commentary on 
this Suttra says that the Prapancha or Universe is of three 
kinds, Kala (Time) and Deska (Space) and that which is 
the union of both. ‘Realising the evolution of time through 
the fifteen letters” is thus the dissolution of the external 
world in one’s Atma, as 15 shown in Ch. XXXV of the 
present work. 

Tithirtipeva kilasya parizimavalokanam 
Nity4# panchadashaita/ syur iti proktischa vasanaAé 

Verses 73-87 give the Mantras of Warihi and verse 88 the 
five names of Varahi which are V4rihi, Panchami, Vishvavijaya 
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Bhadrakaumadi and Vartili. In vv. 89-93 is found the Mantra 

of Kurukulla. 

Varahi is fatherhood (Pitz7rtipa) and Kurukulli is mother- 
hood. They are outside the Nitv’s anda Chapter is devoted 
to them. 

Bhivanopanishad says (5) :— 

“Warahi गाप) kurukullivali devati mati”; and. this 
Tantra says: 

Balidevyad svamiyad 5414 panchami janakatmika 
Kurukulla bhaven mati purusfarthistu sAgara’ 

Panchami here mentioned is Varahi who is Janakitmikéa and 
Kurukulli is mother. Though Varihi is female she is yet Pity:- 
ripi Her aspect being male (Pungriipa). She is the Devata of 
Bone Asthi) which a child gets from its father and Kurukull’ 
is the Devata of flesh (Mangsa) which it receives from 105 
mother. 

४४. 94-95 give the PrapanchayAga Mantra and v. 96 the 
Nantras of each of the five Bhita. 

Chapter ^“. This and the two following Chapters deal 
with the rites relating to the Ady’ NityA Lalita. The Compiler 
of the Catalogue of Mss in Nepal seems to have been insuff- 
ciently acquainted with the Mss he described. Thus he incor- 
rectly says that the third Chapter is devoted to this subject. In 
his summary of the sixteen Nityds he leaves out three of them 
(namely Vahnivasini, SarvamangalA, and Jvalamalini and 
wrongly includes ५ 87111 and Kurukull4 amongst the Nityas 
and repeats the name of Nityd twice as the first and eleventh. 
He makes no mention of the Shrichakra the important part 
of this work nor deals with the XX NVth Chapter which gives 
its philosophy. He states, in some cases incorrectly, the names 
of the nine Nathas on the authority of the late Librarian, Nepal 
Darbar though the names are correctly given in the Ms. des- 
cribed. He confuses the nine Nathas here described with 
Adinitha, Kazfdanitha and other recognised Avatiras of 
Shiva. 

The fourth Chapter begins with Karashuddhividyé, Ssada- 
ngganyasavidya Devyitmisanavidy’, Chakrasanavidyi, Sarva- 
Mantrasanavidyé, Sadhyasiddhisanavidya, Avahanavidy4 
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Some of the rites such as Skadangganyi4sa are common to all 
the Nityis. Vv. 14-20 give the names of eight Shaktis namely, 
Vashini, KAmeshvari, Mohini, Vimala,- Aruv4, Jayini, Sarve- 
shvari and Kaulini as also their Mantras and NyAsakrama the 
performance of which renders the SAdhaka Devyaitmaka. These 
eight Shaktis represent cold (Shita) heat (1 54६) pleasure 
(Sukha) pain (Dudkha) desire (लाला) and the three Guzas 
Sattva, Rajas and Tamas. The places in which Nyasa is done 
with these Shaktis are given inv. 21. Cf. Bhivanopanissad 
Sfitra 20. Vv. 22-25 give the Bija Mantras of the nine Mudras 
Cf. AdhAranavakam mudriashaktayad in Bhavanopanishad 12. Vv 

0, 31 enumerate twenty Mudris. They are Avahani, Sthipani 
Sanmrodhani, Avaguz¢sani, Sannidhipani, Heti,.(z. ९. the four 
Mudris ४१8, Dhanu4, Pasha, Anekusha) Namaskriyd, Sang- 
kshobhazi, DrAvisi, Akarshavi, Vashyi, Unmidani, Mahing- 
kusha, Khechari, Bija, Yoni, and Shaktyutth4ipani also called 
Trikhazd\. Heti above described is fourfold as the five Arrows 
(४7०९) Bow (Dhanuk) Noose (Pasha) and Goad (Angkusha). 
The five arrows are the five Tanmitras. The Mind as Manas 
is the Bow of Sugarcane. Attachment to objects is bondage or 
the noose ({२१९१ pishas) and Aversion to objects is the goad 
(Dvesko’ngkushaz). See Bhivanopanishad 21-24. Vv. 34-54 
describe the Mudris which in vv. 55-59 are said to be of three 
kinds, Sthtla, Saksma, Para, according as they are made with 
the hands or body, thought of in Mantras, and understood as 
they really are (Tattvaripeva). The last ten Mudris are alluded 
to in the Sutra cited. Trikhavd’, or Shaktyutthipani is so called 
because it cuts the three which are Jniti, Jnana, Jneya from the 
Sangsira ( 1 1101114 jnite7jndanajneyitmabhiz sangsirakhazdanit) 
This is the Mudri by which Lalit& is invoked (Lalitavahé) 
V. 58 defines Mudra (Mudang rititi Mudr&) as that which 
causes pleasure (to the Devat/) 1e least little mistake it says 
might produce displeasure where pleasure was _ intended 
he meaning of the Sftra in the Bhivanopanishad 15 that the 
last ten Mudras are associated with (Abheda) nine Adhiras 
namely the six Chakras beginning with Mdladhira, the 
Lambikigra and two lotuses of a thousand petals one of which 
15 in the head and the other below the {पत the tenth 
being the collectivity of all these. 

Vv. 60, 61 speak of the five kinds of Arghyapitra. 

Lalit’, should be meditated upon as being red in colour. In 
the 28th ज्व of Bhavanopanishad it is said ‘Redness is the 
Vimarsha of all this” (Lauhityametasya sarvasya vimarsha&) 
Bhaskarariya says that by “of all” (Sarvasya) is meant Kam- 
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eshvara, Lalita, and the Sadhaka’s self. The Vimarsha of these 
is the redness of the Devi Who 15 object of worship. This is so 
because of the welding (Atmanyanuragat) of these three in one 
and this attachment (Raga) or welding and Redness (Lauhitya) 
See one (S¢e also Ch. NNXV) Cf. “One's Atma is the Devata 
Lalitt Whose body 15 the universe (Vishvavigrah’). Redness is 
Her Vimarsha (as mere Prakisha She is white and redness indi- 
eates Ichchhi and Rajas) and worship is the Meditation on this 
She is of blissful mien, carries in Fler hands arrows, bow, noose 
and voad. She is seated and united with Kamaraja and is 
surrounded by Shaktis. These are of the same colour, are 
decked in the same ornaments and carry the same weapons but 
are not (as Lalit’ is) united with Namaray'. 

Vv. 66-71 enumerate the eighteen Shaktis who should 
be worshipped in the first or Tratlokyamohana Chakra. These 
avain are divided into two groups. The first of ten beginning 
with Aim’ and the second of eight begins with Brahmi. The 
places of worship are given in Chapters [and VIII of Nityfsho- 
dashikirvava (See also Bhivanopanishad S. 11 and Ch. AXV 
of this book). The first group of ten are associated with 
Niyati and the nine Rasa beginning with Shvenggdra, and 
the second group of eight represent Kama, Krodha, Lobha, 
Moha, Mada, Matsaryya, Pizya and Papa. (See Bhivanopa- 
niskad 5. 11). 

Vv. 72, 73 name the Shaktis to be worshipped on the sixteen 
petalled lotus. Vhese are KAm*ikarshivi and others. These 
5 are Adhidevatis of Earth (Prthivi) Water (Ap) Fire 
(Tejas) Air (Vayu) Ether (Ak’sha) Hearing (Shrotra) Touch 
(Ivak) Sight (ChaksZu), Taste (Jihvi) Smell (Ghriiaza) Speech 
(Vik) Feet (Pada) Hands (षा) Anus (Payu) Genitals 
(Upastha). There is then Manovikira which some read 
applying to 21] sixteen and others to Manas alone. The sixteen 
(See Bhivanopanisfad) are enumerated not only in the Tantra- 
rija but in the NityAsfodashikarvava, Yoginiheedaya and other 
works. 

Vv. 75, 76 give the names of the eight Shaktis to be wor- 
shipped on the petals of the cight-petalled lotus (third Chakra) 
They are Ananggakusuma and others. These are the Buddhi 
01 Speech (Vachana), Taking (Ad4na), Motion (Gamana) 
Elimination (Visarga), Bliss (Ananda) relinquishment (Héna), 
concentration ( Upid‘ina) and Detachment ( Upeksha ) (See 
Ch. XXXV) Bhai Up. 14 NityAshodasikirwava 1 177-178 
VIIL 140-143). 
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The fourteen Shaktis to be worshipped in the Saubhigya- 
diyaka Chakra of fourteen angles are given in vv. 77-79. They 
are Sarvasangkshobhivi and others. They are the Devis of 
the fourteen NAdis (See Ch. XX XV Bhi, Up. 15). 

Vv. 80-83 give the ten Shaktis Sarvasiddhiprad’ and others 
to be worshipped in the [22518 called Sarvarthasidhana. 
These are the Devat\s of the ten “airs” in the body, 7188. and 
the rest (Ch. XNXV Bha. Up. 16-18) Nityishodashikirzava I. 
184-186, VIII 151-155. The first five belong to the Pentad 
commencing with Priza and the second to that commencing 
with Naga. 

Vv. 84-86 name ten Shaktis to be worshipped in the inner 
Dashira called Sarvarogahara. These are Sarvajn4’ and others 
and the Kalis of fire. These are Rechaka Pachaka Shoshaka 
Dihaka, Plivaka, Ksf#iraka, Udgiraka, [९ 54001418, Jzzmbhaka, 
and Mohaka. Some say that the vital fire is tenfold because 
it is in the seven DhiAtus and the three Dosa. (See Introduc- 
tion Prapanchasira Tantra vol. III Tantrik Texts Ed. A. 
Avalon); but this is not apparently so according to the Tantra- 
rija (See Ch. XXXV also Bhi, Up. 19). Nityassodashikirzava 
187-190 VIII 156-159 Yoginihrzdaya ITT. 

V. 87 gives the Mantra and rules of worship of the eight 
Shaktis Vashini and others to be worshipped in the eight angles 
(Ashéira) or Sarvaraksfikara Chakra. These, though not 
named in this Chapter, are Vashini, KAmeshi, Modini, ५171819, 
Arusz'i, Jayini, Sarveshi, and Kaulini (vv. 14-20). Between 
this Chakra and the next which isa triangle called Sarvasiddhi- 
maya are worshipped the arrows, the bow, the noose and the 
goad representing the Tanmitras, Manas, Riga and Dvesha 
Che second line of v. 89 gives the place of worship of the nine 
Nathas at the back of the Devi (Devya& przshthatah) in the inner 
triangle. ४. 90 says that inasmuch as the Devi in the centre 
manifests Herself in sixteen different forms (SZodashakiratak 
sthit’), the other fifteen should be worshipped in Her body 
(1 2.54 tanau). The three Shaktis Kameshvari, Vajreshvari 
and Bhagamalini are to be worshipped in the three corners 
beginning with the western, that is lower, angle and going round 
on the right. That is wherever the 51५1४1६8 faces is regard 
ed as the east. Therefore the lower point of the triangle is the 
west. These are not the Nityés so called but Avarava Devatis 
bearing the same name. These three corners are the {1८485 
KaAmripa, Ptrzagiri, and Jalandhara. These Shaktis are 
Avyakta, Mahat and Ahangkira that is Prakrzti, the cosmic 
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Buddhi and Ahangkara (See Bhavanopanissad 25) Then the 
Devi should be worshipped in the middle that ts in the middle 
of the ninth Chakra which is Auddyanapizfa. This ts the 
Sthilaptja. [ला Paduka Mantrais ‘Hring Shring Samastim 
milavidyam auddyanapi/fe = shrimahitripurasundari-devishrt- 
pidukim piyjayimi’. In each of the nine Chakras the Devi is 
worshipped in the centre under one of Fler nine names (given 
in the followine Chapter vv. 14-15) united with the Paduka 
Mantra of seven letters. 

Her worship again is of three kinds :—Sthtla (as where She 
is thought of as red) Saks#ma (in the mantra-body or mantra- 
tanu) and Para when the Pty4 and the fruit thereof is offered 
to Her. The Sthila worship is Samastavidya, the Sikssma 
worship in the form of the letters is Namartipavidyé and the 
Para worship 15 Arpaza vidya. 

Vv. 98-100 speak of Meditation on the identity of Guru, 
Devati and Mantra which (says the Manorama) is very secret 
(Rahasya) and should not be disclosed and 15 only to be learnt 
from the Guru. The highest (Turiya) form of the Devi is the 
three Bindus (Bindutraya) which are also the form of the fourth 
vowel. This Chakra has one Bindu above and two below. 
The former is the face and the two below are the breasts and 
the lines of the fourth vowel (1) are Her lower limbs. By medi- 
tation on these the Sidhaka becomes one (Tadatmaka) with 
Devi. 

Chapter {^ This continues the worship of Lalita. After 
worshipping Her in manner enjoined the SAdhaka considers 
himself as the Devi (Svitminang tatsamang smaret and one 
with Devi (Devyatma). He is then happy (+. 5). 

There are nine Chakras which Bhiskarariya (p. 40) says 
fall under three heads Sr7shA, Sthiti and Sanghira, creation, 
maintenance and withdrawal. The first three (1, 2, 3,) are 
Srishti of which the first is Srzshti-srzshti, the second 9724441 - 
sthiti the third Svzshti-sanghira. The second group of three 
(4, 5, 6) of the nine are Sthiti of which the first 15 Sthiti-srzshdi, 
the second Sthiti-sthiti and the third Sthiti-sanghira. The 
last group of three (7,8,9) of the nine are Sanghara of which the 
frst is Sanghara-Srzshti the second Sanghara-Sthiti and the 
third Sanghara-Sanghara. In the Tantrintara Tantra these three 
primary groups are called Moon (Soma or Sresh/ii Sun (Sttryya 
Or Sthiti) and Fire (Anala or Sanghira). The names of the nine 
Chakras are (1) Trailokya-mohana (Sreshti-Srishti', (2) Sarva- 
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sha-pariptiraka (S7zshkAi-Sthiti), (3) SarvasangksZobhaza(S77shu- 
Sanghara), (4) Sarvasaubhagyadayaka (Sthiti-S7zshdi), (5) 
Sarvarthasidhaka (Sthiti-Sthitr), (6) .Sarvarogahara (Sthiti- 
Sanghara), (7) Sarvarakshi-kara  (Sanghara-S7zsh/i), (8) 
Sarvasiddhiprada (Sanghiara-Sthiti), (9) Sarvanandamaya (San- 
ehdra-Sanghira). This last is the place of the Central Bindu 
and is Shivatmaka (vv. gand 10). The Yoginis in these Chakras 
are (1) {181६8 (2) Gupt& (3) Guptatara (4) Sampradaya (5) 
KulakaulA (6) Nigarbhé (7) Rahasy& (8) Parapararahasya (9) 
Atirahasyé. These are in the Middle of the Chakras and are 
01058 forms (Sthdilavigraha’) being the covering (A varaza) of the 
Stksfma or Mantra form. The Para is. unconditioned by time or 
space and is immanent in the last. The nine names of the Devi 
are Tripuri, Tripureshi, Tripurasundari, Tripuravasini, Tripura- 
shri, Tripuramélini, Tripurasiddhé, Tripuramba, and Mahatri- 
purasundari (v. 14). In each of these nine forms the Devi is 
worshipped in the nine different Chakras with the prescribed 
Mantra (v. 15). Vv. 17, 18 say that as soon as the Sadhaka 
rises from his sleep in the early morning he should think of 
himself as Tripur& (Tripuritminam) and meditate on Her 
lustrous Light form (Jyotiripa) in the head. 

Vv. 19-21 enjoin that during worship the Sadhaka should 
wear a red cloth, smear himself with red sandal, wear red 
garlands and red ornaments. He should be in a_ pleasant 
frame of mind, scented with camphor. He should sit in 
Padmasana facing East and keep himself and his vital airs 
(77.404) under control. 

Vv. 23-25 enjoin the worship of the nine gems, the 
garden of Kalpa trees (Kalpakodydna) the six seasons, the 
senses, which are compared to horses and the objects of the 
senses which are likened to elephants. V. 26 also refers to 
the nine gems. In this connection may be noted Bhavanopani- 
shad (6-8) which says that the body is the island of nine gems 
(Deho navaratnadvipaz) which are Pusparaga (topaz) Nila 
(sapphire) Vaidtrya (catseye) Vidruma (coral) Mauktika 
(pearl) Marakata (emerald) Vajra (diamond) Gomeda, 
Padmaraga (ruby). Tvagidisaptadhaturomasangyuktak. These 
gems in the body are ‘Tvak (touch) the seven Dhatus namely 
Rasa (chyle) Manysa (flesh) Rudhira (blood) Shukra (semen) 
Majja (marrow) Asthi (bone) and Meda (fat) together with 
Roma (hair). Time is divided into nine parts 225. Ghatika 
(24 minutes) Yama (3 hours) Ahoratra (day and night) Vara 
(day of a week) Tithi (lunar day) Paks/a (lunar fortnight) Masa 
(solar month) Aztu (Season or two months) and Abda (year). 
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The principal Mudrfis beginning with Sangksobhizi are nine. 
The Matsvkas are divided into nine groups. There are nine 
Gurus. The Tattvas are nine (obtained by combinations of 
[19190 Jnana, Jneya). The planets are nine as are also the 
Dhatus (Tvak, Ask, etc.) V. 47 speaks of the worship of the 
arrows (Vana) bow (Chapa) noose (Pasha) and goad (Angkusha). 
The arrows are either Sthila, Sitks#ma or Para. As being the 
first they are made of flowers, as being second they are in the 
form of Mantra (Mantratmanadz) and as Para they are (as 
described in the Chapter dealing with Vasana) the five 
Tanmatras. “As ७1111718 they are of the following flowers, Lotus 
(Kamala) Red Night-Lotus (Rakta kairava) water lily (Kalhara) 
blue lotus (Indivara) and mango flower (Sahakfraja). The 
Bow, Noose and Goad are similarly Sthtila, Siksd4ma and Para. 

The bow is sugarcane (Sthila), made of Mantra, and the 
Manas. The noose and the goad are of material, or Mantra 
form, and their Para form is Raga (desire : noose) and Dvesha 
(hostility : goad). 

Then follows description of the Nityapdja. 

Vy. 78-79 direct that when doing Purashcharaza the company 
of an unbeliever (Nastika) should be avoided and vv. 79-80 
enjoin the avoidance of desire for, or decrying, the land, house 
and wife of another, and being angry with and beating women 
even if they be wicked. 

In v. S81 it 15 said that in the Vasané Chapter (XXXV) 
the signs which indicate the attainment of the state of a 
Siddha are given ; the following indicate that a man is moving to 
that state ; dreams of association with women, or of riding on an 
elephant, of enjoyment in a palatial house or on a mountain top, 
the seeing of kings, procession of elephants, singing and dancing 
of women in dream, the secing of festivals in dream, the sceing 
and taking of wine and meat in dream. Some other signs are 
mentioned which indicate that a man is straying from the path 
of Siddhi 225. Seeing black soldiers, beating, smearing of oil 
(which is not done by Brahmachiris), sexual connection with 
Others’ wives, state of anarchy, fear of fire, air, water, death of 
a friend, slighting a Guru, accumulation of wealth, disease and 
worshipping with other mantras than the SAdhaka’s own. 

He (v. 88) whodoes Japa without knowing Ktrmasthiti 
not only fails to get the fruit thereof but he meets with destruc- 
tion. Therefore should Kiirma be first known. Ktirma is of four 

4 
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kinds namely firstly Para Kttrma. This which is steady (Sthira) 
and extends to 50 Kofi (500,000,000) of Yojanas (between 8 
and g miles) supports Pyzthivi. The others are Deshagata, 
Gramaga and Gvzhaga. That is just as the Supreme Tortoise 
supports the whole universe, the others support particular 
countries, villages, and dwellings. 

Chapter V7. Naimittika and Kamya 17] 8 are here dealt 
with ; the first in verses 1-32. Here the rites are described 
which are to be performed from Chaitra to Félguna. The 
Shafkarma of those devoted to Naimittika rites are Yantra, 
Homa, Kzzya, Dhyana, Yoga and Tarpazva which are described 
in the rest of the Chapter. The stx Kamya Karmas are Raksfa, 
Shanti, Jaya, Labha, N igraha and Nidhana, z.e., protection and 
peace giving, victory and gain giving, punishing and destruction 
(v. 35). For the first worship should be done in the Bhupura ; for 
the second in the Varimazdala, for the third in the Dahandgara, 
for the fourth in the Anilamanvdala and for the fifth and sixth in 
the Vyomamazdala (v. 37). Onward to v. 51 details are given 
of worship in the five Bhiita Masdalas as regards the appropriate 
season, month, letter, day of the week and the articles of 
worship. Then follow the fruits gained by worship in different 
parts of the Shrichakra (vv. 52-57); how to control Apsara 
and Yaksfizi (vv. 58-70); worship productive of knowledge of 
past, present and future (vv. 73-74) worship to gain four kinds 
of proficiency । PAazditya) \vv. 75-77) which -according to the 
Manorama) are Vaditva, Kavitva, Vagmitva and Vydkhyatvztva 
or the power to speak clearly, literary ability, eloquence, and 
power of explanation. Then follows worship for the avoidance 
of all ailments (vv. 78-80); the names of the seven articles for 
making Shrichakra, to wit, saffron, vermilion, red ochre 
(Gairika) Lac, red lead (Darada) and sandal both red and white 
(v. 78). Each of verses 93-98 give a different form of worship 
(Bhajana) and v. 99 states the final aim of worship namely the 
realisation of the unity of the Devi, the self, Chakra, the 
Devatas therein and the surrounding Shaktis. 

Chapter VII. This 15 devoted to the second Nitya, 
Kameshvari who (111. v 8) is fulfiller of Desire (Kémada). 
After speaking of Nydsa-krama (in vv. 3-6) verses 8-10 give the 
following Dhyana of this Devi. She is (lustrous red) like ten 
million rising suns, wears a bright crown of rubies and 15 
adorned with throat ornament (Gratveya), necklaces, waistchains 
and rings on Her hands and feet. Her ornaments are set with 
gems. Her raiment is red. She is six-armed and three-eyed 
and carries the crescent ([९ धप) of the Moon on Her head. Her 
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face is lit up with a soft smile and Her eyes are merciful. She 
15 in Her Chakra or Yantra which is ona lotus. She carries in 
Her hands a bow of sugarcane, arrows of flowers, noose and 
Goad anda cup made of gems filled with nectar. She makes 
the gesture granting boons. The five arrows are to be wor- 
shipped in each of the petals of the five petalled lotus which 
is Kameshvari’s Yantra. Their names are Madana, Unmadana, 
Dipana, Mohana and Shoshana the five effects of desire. longing 
maddening, kindling, enchanting, wasting (v. 13). The eight 
Shaktis in the eight petalled lotus are Anangyakusuma 

mo} 

Anangeamekhala, Ananggamadana, Anangeamadanatura, Mada- 
vegini, Bhuvanapala, Shashirekhé, Gagazarekha (vv. 14-15). 
In the lotus of sixteen petals the following Shahtis are to be 
worshipped :— Shraddha, Priti, Rati, Dhzzti, Kanti, Manorama, 
Manoharaé, Manoratha, Madanonmadini, Mohini,  Dipant, 
७1105870}, WVashangkari, Sinjini, Subhagd,  Priyadarshana. 
Each of these 15 to be worshipped with one of the vowels before 
Her name (vv. 16-18) In the outer lotus of sixteen petals 
sixteen Kalas of the Mooon are to be worshipped. These are 
Pisa, Avesha, Shrimanasa, Rati, Priti, Dhzti, Buddhi, Saumy 
Marichi, Angshumilini, Shashini, Anegiré, Chhiyé, Samptirza- 
mazaala, Lushti, Amrzté (vv. 19-20). In the corners of the 
outer Hexagon is worshiped akini and others (v. 21). Outside 
this and round the square Batuka Gazapa, Durgéa and 
Kshetresha should be worshipped. The Supreme Devi first 
created the five Kamas or Desire- Devatiis which are [1079111६ ४ 
and which the Commentary explains to be Her five Jninen- 
dvzyas. ‘lhe former are of bewildering power and can move 
and agitate the three worlds (Loka) (vv. 27-28). ‘These Kamas 
are Kamaraja (King of Desire) Manmatha (Agitator) Kandarpa 
(Inflamer) Makaraketana (whose banner bears a Makara) and 
Manobhava (Mind-born, for desire is born there). These agitate 
the world (vv. 29-30). They are of five colours, yellow, white 
red, purple (Dhtiimra the colour of smoke) and blue. They 
have two eyes and arms and are of smiling countenance and 
carry sugarcane bow and flowery arrows. They are Bhautika 
(Bhititmaka) and exist in the form of all things (Vishvavigraha) 
(vv. 31-33). The concluding verses give the Mantras, Nyasa 
and Yantras and so forth in the worship of this Devt. 

Chapter V///. This deals with the third Nityé, Bhagamalini 
through whose worship ([11-31) the SAdhaka charms his wife 
and the whole world (Vanita-janamohini). Her Dhyana 15 given 
as follows :— 

She is beautiful and red, of smiling countenance, three-cyed, 
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six-armed, seated on a lotus. She carries the night-water-lily 
noose, sugarcane bow in Her left hands, in the right hands She 
holds a lotus, a goad, and flowery arrows. She is surrounded 
by Shaktis on all sides like Herself. The Devi is worshipped as 
surrounded by two classes of Avarava Shaktis twenty in all 
namely Madané, Mohini Lola, Jambhini, Udyama, Shubha 
Hladini, DrAvivi, Priti, Rati, Rakt&é, Manorama, Sarvonmada, 
Sarvasukha, Anangga, Amitodyama, Analpa, Vyaktavibhava, 
Vividhavigraha, Ksfobhavigraha, (vv. 9-11). The next eighteen 
verses describe the Ptyakrama of the Devi and the fruit gained 
thereby. Then follows description of articles for making of the 
Yantra (vv. 30-32); the making of the fourteen petalled Yantra 
(vv. 33-3 the fourteen fruits gained by worship of the Yantra 
(vv. 39-40); the making of the Yantra of thirty-three sections 
(vv. 43-45); the thirty-three fruits gained thereby (vv. 46-49) 
the method of drawing the complete Chakra and the complete 
४ ritual (vv. 52-71). The Mantra which is given in the third 
Chapter is one of the longest known, being of 135 ८85. 

Then follow nineteen verses (72-90) of disordered letters 
(Vyakulitaksfara). This is a cryptic style of writing adopted 
to keep the contents concealed and which can only be read by 
those who have the key. The notes to the verses are also in the 
same character. As here printed the words have been wrongly 
arranged as the Texts consulted are at fault. Whilst repro- 

ducing the texts I add here a correct reading : 

वंषुतेसष्वरेतुवावेत्त्ताकंर्व्वापिपरस। 

यजाधाहिनापूविब्र.तुञ्चावल्पस्यनसकं॥१॥ 

ज्ञेमिणधप्रायाशकनंसकम्यल्पगावस। 
ष्वीष्टौधाड़ोमापैतगीतंत्तिधंवंद््मतवितवे॥२॥ 
चडौमाषष्वीगीचतेजंदुपेगष्टौखाचण्। 
व्यखादोड़षामदुगीगतयंथाग्रष्येत्त् त॥३। 
mmasfaeqgiqufaa fa a faa 

स्मिन् चयेटेतकामघनजःसुनोतरकौमधा॥६। 
स्तुमौीन्यत्ायोभूसखासाक्तोभूरेःयसंभ्यक॥ 
स्मिन् बतेसतमागमातंरसिमद्र गे जनि ॥५॥ 
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नपूयेशोत्तेष्यजसंतःगुयोडौगसाडमी, 
गात् धुमावंयोमसण्येष्टौंगष्वौप्रिपेग मा ॥६॥ 
येदिशेष्यतोगुअनेःत्तलान् पशये wa 
स्पिन्योतेनतवषिद्पेत् रजः ल्यक्तिङ्र शा io 

तेकंतेनवामेधघदितःपस्ायेर्व्वात्ततेपनि, 

aq लोतंद्पकंलिउघपैजंलिमतंषटिगा॥८॥ 
तिफजन्रञ्ेजंलकछ्धुक्रितेविमघंयदि॥€॥ 

ज्ञ गंशुच्रिप्रार्म्माश्तयःदानोदालयखोन््रय, 

THe ARIAT GATS fy AH ire 

प्रास्यासिधुच्तिकम्भममतम् इशे तषिमवगर। 

नसलेशखशेताव प्राक यात् fe a fa za TAT een 

हखापूलिजातंदुगाभम्यरंनोशुलकम। 
स्यात् नाकषेद्यलंतुरित्रातःस्यातान्तालनलथहि॥१२॥ 

ग्ध ण्डात् तंलदुकाख फहंदोलातंबसवनौ (पौ) 
म्यललारिन्तःकेफनातेशनालियुनलेशिस॥१३॥ 

धंगलन्प्रोपूफञ्रायेत्न्नितासंपनिष्यर। 

तसएतवेपेदयाओआआवदतेसतवंददा॥१४। 

तैरेरुसदिवेभिओआयेत् aa ae faz 

Maa aaa a saa सियेदात् त्व तत् इद् ॥१५॥ 

रःनिताधडहाकोयसायम् ्थःवेत् माखधिपिस। 

हवो चित् aq कसिदापिनतम् मवेव्यदिष्यनिदे॥१६॥ 

तताकुनर्वौञ्चवत् WA: Ma नोवलतामया, 

aT aq a aa faa da fad wat aa ॥१७॥ 
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न्यत् गुसैववातारुदेयासमावशन्नावपि। 

खारादतण्डाकौजपाचसणए्दयोवःपाकवि nec 

तत् धयोध्यरेसाकसातम् वमौम्यरिमेसका। 

तंसदाद्धप्रोस्यव्वसिवेत् (a) aa a At Teen 

The key is as follows 8, 4, 6, 2, 7, 3, 5, 1, 1091 
letter is given as the eighth and so on. ‘These verses describe 
only the different kinds of wine to be used in the worship, how 
to make and how to drink them. There is no mention here or 
in the rest of the volume of Maithuna. It states that the 
Siddha should never drink wine unless it has been first offered 
as Arghya to the Devi on whom as the object of worship the 
Mind must be kept. Wine should be drunk until the Mind is 
wholly absorbed in the Devi. To drink more than that is to 
sin. He, who drinks without offering and for the satisfaction of 
his desire, is a sinner, a worshipper of ignorance and should be 
punished by the King. The following verses of which the above 
is a translation should be noted by those who criticise this 
Shastra, 

Na kadachit pivet siddho devyarghyamaniveditam. 
Panancha tavat kurvita yAvataé syan manolayad. 
Tata karoti chet sadyad pataki bhavati dhruvam. 
Devatigurusevanyat pivannisavamashaya. 
Pataki? rajadavdyashchividyopasaka eva cha. 

V. 91 and following describe the Yantra called Yonyarzava, 
the worship thereof and the fruits gained thereby. 

Chapter [X. This deals with the fourth Nitya, called 
Nityaklinnd. Her Dhyana is as follows :— 

She is red with red raiment and smeared with red sandal- 
paste. She smiles. Three eyes enhance the beauty of Her 
face. On Her forehead are beads of sweat shining like pearls. 
Above it is the half-moon. In Her four hands She holds ‘he 
noose, goad, drinking cup, and with the last hand makes the 
gesture dispelling fear. She is seated in the middle of the 
Lotus, listless with desire (Madalasa) (vv. 7-9). She should be 

worshipped with all Her Shaktis. In the corner of the triangle 
are Kshobhizt, Mohini, [118 (v. 10). In the eight petals are 
Nityd, Niranjana, {< 1111110, Kledini, Madandturé, Madadravi, 
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Draven and Vidhaina (५. 11); 1 the Square (Chaturasra) are 
also worshipped Madavila, Manggala, Manmatharta, Manasvini, 
Moha, Amodi, Manamayi, Maya, Manda, Manovati (५. 13). 

Then follows a description of the Chakra of the Devi and the 
Puja-krama (vv. 14-23); the method of Vidydpurashcharasza, 
articles of Homa and ‘Tarpava, and the different fruits gained 
from Homa done with different articles (vv. 23-26). (Vv. 61-71) 
describe the Yantra of the Devi and (vv. 72-74) another kind of 
Yantra. The rest of the Chapter is devoted to Prayoga of the 
Mantra and Yantra. In praise of this Devi it is said (111. 34) 
that he, who attains वता of Her Mantra, becomes more 
beautiful than Kandarpa and makes his wives do what he wills. 

Chapter XN. This deals with the fifth Nity& or Bherusdi 
whose Dhyana and that of Her Shaktis is given (vv. 16-19) 
as follows :— 

Her body is like molten gold. She has three eyes and Her 
face is lit with smiles. She 15 adorned with ornaments of 
celestial beauty, with earrings, necklace, armlets, waist-chain 
and rings on hands and feet. She carries the noose, - goad, 
shield, sword, mace and thunderbolt (Vajra) and bow. Her 
Shaktis are given (vv. 6 10) as follows: Brahmi and_ others 
who are the Yoga Shaktis, should be worshipped on the outer 
part of the Yantra and Vijaya, Vimala, Shubhé, Vishvéa Vibhiti, 
Vinata, Vividh’ and Virat&é in the lotus of eight petals. In the 
eight corners (within the lotus) are to be worshipped Kamala, 
Kamini, Wirataé, Tirti, Ku//ani, Kulasundari, Kalyavi, and 
KalakolA. Inthe corners of the six-angled figure are to be 
worshipped Dakini, Rakivi, Lakini, Nakini, Shakini, and Hakini; 
in the corners of the triangle Ichchha, Jnana, Kriya; and in 
the spaces outside the figure of eight angles the eight weapons 
should be worshipped. The Chakra is described (vv. 11-13); 
asecond Yantra (vv. 25-35); athird Yantra (vv. 36-46) and a 
fourth (51-63). Japaofthe name of Bheruzda frees from the 
evil effects of the three kinds of poison (v. 80 and see III. 37). 
These are according to the Manorama, Sthavara (from treesand 
herbs) Janggama (serpents and other animals) and Kvretrima 
(prepared by the mixing of various ingredients). Verses 81-85 
speak of Trailokya-mohana-vidyaé yoga. 

Chapter XI. ‘This speaks of the sixth Nitya or Vahnivasini, 
whose Dhyana (vv. 9-13) is as follows :— 

With the beauty of early youth She is lustrous like burning 
gold. Her lotus face with three cyes is lit by a gentle smile. 
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She is eight-armed and dressed in yellow silk with ruby orna- 
ments. Such is the strength of the rays of the rubies on Her 
diadem that they make ruddy the surrounding region. Her 
radiance is enhanced by ankletsand waist-chainof gems, pearls 
and other ornaments making clusters of jewels. In Her left 
hands She holds a red lotus, a conch, a bow of red sugarcane 
and the full moon and 10 Her right hands a white water lily, a 
golden horn, flowery arrows and a citron (Matulungga). She is 
surrounded on all sides by Shaktis like unto Her. So should 
She the Fire-dweller (Vahnivisini) Who assumes the form of the 
Universe (Vishva-vigraha) be meditated upon and worshipped. 
According to Pandit Yajna Purusda the right reading is Vishva- 
ghasmari& (She Who devours the universe) and not Vishva- 
vigraha. 

Her Shaktis are (vv. 14-22) Jvalini Visphulinggini Mangegala, 
Sumanohara, Kanak4, Angkité, Vishvé and Vividhi’ who are 
worshipped in the eight corners. The Rashi Shaktis Mesa, 
Brisha and the others are to be worshipped in the twelve petals. 
Her Nityapty& Chakra is described (vv. 22-27). The Tithis 
beginning with Pratipat and ending with Panchadashi are the 
fifteen Devis beginning with Kameshvari and ending with 
Chitra (vv. 34-35). General rules for the attainment of Vidya 
(VidyApriptividhi) are given (vv. 39-57). Vidya and Mantra are 
distinguished (vv. 61-62)and some Yantras and their worship is 
described (vv. 63-67). He who is Siddha 11 the Mantra of this 
Nitya can by its utterance subject the three worlds (III. 46). 

Chapter XII. Vajreshvari the seventh Nitya is here spoken 
of. Her Dhyina is given (vv. 6-10) as follows :— 

She is seated at Her ease on Her chakra (Yantra) consist- 
ing of a triangle, hexagon, lotuses and Mahipura (Bhtpura) 
placed on a throne (Singhasana). She is seated on this throne in 
a golden boat flowing in an ocean of blood. She has four arms 
and three eyes. She is red, attired in red raiment, surrounded 
with red unguent and garlanded with red flowers. On Her head 
is a diadem of lustrous rubies. In Her hands She carries noose. 
goad, sugarcane bow and arrows of pomegranate flowers. She 
looks upon Her Saédhaka with the cooling gaze of mercy. Her 
lotus face being in smiles. She issurrounded in the boat, which 
is swaying, by Shaktis unto Her. 

Ichchha, Jnana, Kriya’ are in the corners of the triangle and 
Dakini and others in the corner of the hexagonal figure (v. 11). 
In the twelve petals of the lotus are the twelve Shaktis 
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Hevllekha, Wledini, Klinna KsfZobhivi, Madanitura, Niranjan, 
Ragavati. Madanavati, Mekhala, Dravivi and Vegavati 
(vv. 12-13). In the lotus of sixteen petals the following sixteen 
Shaktis are to be worshipped. Kamala, Kamini, Kalpf, Kala, 
Kalita, Kautuka, Kirdti, Kala, KWadana, Kaushika, Kambuvihini, 
Katara, Napa/a, Wirt, Kumari and Kungkumaé (vv. 14-15). 
The Shaktis in the Square Jambhiki. Vegint, Namni, 
न Péshali, Sati, Katt. Shradhai, Bhogalobhi @) Madi, 
Unmatti, Manasvini. Injunctions for the Sadhana of this 
Devi are viven (vv. 23-35): a list of the articles required for 
0011 Homa are given (vv. 36-62) and rules are given for the 
drawing of the Yantras Mahivajra, Vajra and others (vv. 63-73). 
The rest of the Chapter deals with Yantras of various kinds 
and the purposes for which they are made. This Nityé is 
Kantira-sigara-krira-duA4kha-sanyghata-tarizi or the Des- 
tructress of the cruel Evils dense as boundless forests or the 
wide ocean. This Evil is Aviveka. for from want of discrimina- 
tion all evils arise. The Siddha in the Mantra of this Nitya 15 
Meed of Aviveka (sce III. 43). 

Ope A///, This Chapter give details of the Paya, 
Dhyana, Nyisa, Chakra and so forth of the eight Nitya, Shiva- 
duti whose Dhyana (vv. 14-17) is as follows :— 

She has eight arms and three eyes and is bright like the 
midday sun in summer. She is garbed in red raiment and wears 
various kinds of ornaments on different parts of Her body, which 
enhance its beauty. There are nine gems in Her diadem. Her 
face smiles gently. The great Azshis are hymning Her praise. 
In Her left hands She carries a horn, shield (Kheta), mace, and 
cup (Chashaka) made of gems. In Her right hands She holds a 
goad, sword (Khadga) axe (1९ ८4478) and a lotus. She is the 
Destroyer of wickedness and is eager to grant the pleasing 
objects of desire. 

Mer Avarava Shaktis are given in vv. 7 to 22 and are as 
follows :— 

In the Bhipura Vihvalé, Karsfani, Lola, NityAé, Madani 
Malini, Vinoda, Kautuké, Pumya, and Purfiwaé. In the figure of 
eight anglesare Vagishi, Varada, Vishva, Vibhava, Vighnakérize 
Vira, Vighnaharaé, Vidya’. In the lotus of eight petals are 
Sumukhi, Sundari, 31, Samara, Sarasvati, Samayf, Sarvagé 
and Siddha. Déakini and others are in the lotus of six petals. 
Shiva, VAvi, Dura-siddha. Tyaivigraha, Nada and Manomayi 
should be worshipped in the six petals. Ichchha, Jnan4 and 

2 
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Kriy4 are to be worshipped in the corners of the triangle. In 
the middle is to be worshipped the eight (Nityé) who has 
assumed a supreme form (Pari tanu) for the saving of Her 
devotees. | 

Directions are given for the drawing of Yantra (vv. 62-68) ; 
the PrAvapratish/fi Vidya is given (vv. 62-68); as also a 
Dhyana of Prazashakti (which may be compared with that set 
out in the Prapanchasira Tantra in the third volume of this 
series) and her ten Parivdrashaktis are stated. These are the 
ten vital airs 11178, Ap‘ina, and so forth. In praise of this 
Nitya it is said (111. 46) that her Vidya or Mantra 15 Samasta- 
pattirizt Apat according to the Manorami=Aviveka. It 
destroys this and therefore all evils, makes the SAdhaka_ pleas- 
ing to all (Vishvaranjani) gives him prosperity (Shrik‘ri) and 
granting all Siddhis leads the Sdidhaka to the Shiva-state 
(Shivatavaptikarizi). 

Chapter XIV. This deals with Tvarit’ or Total4 Devi, the 
ninth Nitya, so called because (v. 12) She is quick (Tvarita) to 
grant fruit to the SAidhaka and whose Dhydna is given as 
follows (vv. 6-10) :— 

She is of auspicious form in the first flush of youth and dark 
of colour. She has three eyes and four hands and Her beautiful 
lotus-like face smiles gently. She is clad in new leaves She is 
adorned with eight fierce and great serpents, of four kinds, and 
with waist chain and anklets. They are the four castes Vipra, 
Ksfatriya, ४1८ (Vaishya) and Shtidra. (The Manoramé says that 
there are two of each castes and the ornaments should be 
understood as following the origination of each caste) On Her 
head 15 a crystal crown with a crest of peacock’s feather. Her 
arms are adorned with bangles made of beautiful peacock’s tail 
feathers. These are also made up into an umbrella and banner. 
Strings of एषा] berries are round and on Her throat and breasts 
which are smeared with red (sandal). Smiling gently She holds 
in Her four hands noose and goad and makes the gesture 
(Mudra) of granting boon and dispelling fear, 

Vv. 13-16 give the names of Her attendants who are as 
follows :— 

Her Shaktis are Hungkiri, Khechari, Chazdi, Chhedini, 
K skepani, Strikari, Hungkari, (2), Ksfemak‘ri. These which are 
like the Lokapilas and are the Shaktis of the Mantra-letters, 
should be worshipped in the eight petals. In front of the Devi 
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is a black servitor carrying a mace who should be worshipped 
for the attainment of the desired fruit. On either side should be 
worshipped the Shaktis Jaya and Vijaya who are like Her and 
who carry and swing canes of gold. 

The rest of the Chapter gives rules of Puja, directions for 
the drawing of Yantra, lists of Pdji articles and the benefits to 
be gained by these various acts of worship. Ch. 111. v. 47 says 
that the Siddha in this Vidya gains prosperity, beauty, fame, 
learniny. wealth, health, long life and what he desires. He ts 
affected neither by poverty nor poison. 

Chapter XV. This deals with the tenth Nityé called Kula- 

sundari, whose Sadhaka (III. 52) becomes all-knowing (Sarvajna 
and Whose Dhyana is given (vv. 3-11) as follows :— 

She is propitious, supremely kind, and blissful with twelve 
arms and six lotus-like faces which smile sweetly and three eyes 
ineach face. She is red, seated on a red lotus and is smeared 
with blood. Her raiment and ornaments are red and is surrounded 
by Shaktis who are also red. Her crown is bright with gems 
beyond all price and rubies, earrings, neck-chains, armlets, 

Waist chains and anklets highten Her own brightness. On Her 
beautious breasts are clusters of red gems. In Her are all the 
words of the Vedas. In Her right hands She carries a rosary of 
coral beads, a lotus, a Kavdk& (Kamazdalu) made of gems a 
drinking cup (Chasfaka) made of gems, full of wealth, a citron 
or lemon (MAtulungga) and with one hand She makes the gesture 
of explanation (Vyikhyanamudrai). In the left hands are a 
book, red lotus, a golden pen, a garland of gems, a conch shell. 
She makes the gesture of granting boons (Varamudraé) She 15 
surrounded by Devas, Gandharvas, Kinnaras who sing Her 
praises as also by Yakshas, RiksAasas and the like. So should 
She be meditated upon for the attainment of learning wealth 
and beauty. When worshipped for the attainment of learning 
She is thought of as white, and when wealth is sought of Her, 
She is meditated upon as being of a golden colour. 

Her eleven Parivara Shaktis are (vv. 17-20 as follows :— 

Bhashi, Sarasvati, Vani, Sangskvati, Prikrati, Pari, Khad- 
gartipi, Vittaripi, Ramyf, Anandi, KautukA who should be 
worshipped in the Navayonis. In the eight petals of the outer 
lotus should be worshipped ithe eight Maéts7kis) Brahmi and 
others. In the square the Lokapilas and their Shaktis (or 111 

their Shakti form) should be worshipped. 
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< The four following verses give directions for drawing Her 
ityaptya Chakra and as to the scents to be used in the 

worship of this Devi (17-24). 

The Tantra then deals with the three Kti/as or parts of or 
divisions of the Mantra “‘Aing, Kling, Hsauh.” The Vidya of 
Kulasundari 15 Trayimayi or Vedamayi and 15 when its vowels 
are united with the consonants, the cause of the Prapancha 
which 15 both Shabdamaya and Arthamaya (Vachya-Vacha- 
kartipa) SAamaveda 15 Akarddi and so 15 Azgveda. Yajurveda 
15 Ikaradi. By the union of these Aikara is produced (a+i=e 
and a+e=ai). Aikara or Shuchi 15 therefore Trayimaya 
(vv. 33-38). This is the meaning of Aing the first Kti¢éa. The 
meaning of the second Kii/a “Kling” is given in vv. 39 & 40. 
This Mantra denotes Her as cause of the Vachya-vachakartpa 
Prapancha. The consonants between Ka and Ha signify the 
five 3117185 and as such they are Jneya, just as vowels are Jnana 
(Veda). Hsauh the last [९8 15 Jnatzzrtipa fv. 41°. The first 
Kiifa is Vak-svartiipa; the second is Vahni that is the union of 
Shiva and Shakti for in it 15 the fourth vowel (+) and Bindu and 
Visarjaniya, the origin of all the Matrzkis. By the last Bija 
She is Vishvatmaripa whether united with Bindu (= 1418) or 
Visarga (= Maya). This 15 Tripurakanda which is the united- 
state of Jnatvz, Jnana, Jneya, Vata, Pitta, Shlesma, Agni, 
Siryya, Soma. Therefore She pervades the whole Universe. 

Vv. 45-55 speak of the effects of the Mantra according 
as it is united with other Biyjas. V. 68 speaks of the making of 
Vishnu Ghrita which gives powers of speech. 

Chapter XV/. ‘This Chapter speaks of the Eleventh Nitya 
called Nitya Nitya. All moving bodies are controlled by 
Her and by Her all Jivas dwell in their respective bodies. 
According to Her Dhyana (vv. 6-10) She is beneficient and per- 
vades all beings (Sarvatmika) for She is the Chaitanya 1 all. 
According to the Manorama She 15 the presiding Devata over 
Dakini and others who are the Shaktis of the bodily Dhatus. 
Coloured like the rising sun She bears on Her head a luminous 
crown. Her face is lit by a soft smile. She is dressed in red 
raiment and adornod with rubies. She has three eyes and twelve 
hands. With her right hands She carries the noose, the white 
lotus, sugar-cane bow, shield and trident and makes the gesture 
of granting favours (Varamudra); and in the left hands She 
carries the goad, book, flowery arrows, sword, skull and makes 
the gesture of dispelling fear (Abhayamudra). Her Shaktis are 
countless and form a complete circle. Chapter XXV speaks of 
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them and includes amongst the principal Dakini and others 
(vv. 11-15). Then the Tantra describes three different kinds of 
fee im three different Chakras (vy. 16-21) the Yantra 
15) six Yantras shaped like Vajra (४४. 37-45) the 
Mandapa and Vedi and so forth under and on which the same 
are kept and the fruit to be gained (vv. 46-58); and (1८ six 
Sdiiaras or Chakras (vv. 59-71). It ts to be noted that the 
Shaktis Dakini and others are not placed in the same order as 
in the Shafchakranirtpava and the Dhyana differs. They 
are described as being like unto Nitya Nitya. Then follows an 
@ecount of the external Chakra and Piya thereof (vv. 72-75), 

the same subject being continued in the following — verses 
(४४. 70-87) and in verses 88-94. Inv. 91 itis said that seven 
youthful women should be placed in the seven Chakras and 
worshipped with presents of food, clothes, scents and jewels 
By worship of the fifty couples who preside over the divisions 
of Time the desired end 15 gained vv. 95-100). In praise of 
this Nitya it is said (III. 55) the Sadhaka becomes Khechara (१.८ 
Shiva) and blissful.By his mere wish he can favour or punish 

Chapter XV//. This Chapter deals with the twelfth Nitya 
called Nilapataka. After describing the Nyasa of Her Mantra 
(vv. 5-7) Her Dhyana is given (vv. 8-12) as follows. She is 
sapphire-blue in colour with five faces and three eyes 171 each, 
and ten hands. Her face is sweet and smiling. She 15 clad in 
red raiment and Her hand is adorned with lustrous gems. She 
is decked mostly with pearls. Clusters of gems are on various 
parts of Her body. In her left hands She carries a_ noose, 
banner, shield, a bow made of horn and makes the gesture of 
granting gifts. In Her right hands She carnes the goad, the 
Shakti weapon, sword, arrows, and makes the gesture of dis- 
pelling fear. She is seated on a lotus and surrounded by a 
number of Shaktis resembling Herself. Vv. 13-17 deseribe the 
Mandala of Her daily worship. In the three corners of the 
Yantra are worshipped I[chchha, Jnana, Kriya and round about 
the triangle the five Avrittis and in the six corners of the 
Shatkona, Dakini and others should be worshipped, and in the 
corners of the Ashtakona the Shaktis Brahmi and the rest 
The verses which follow up to v. 49 give details of the ritual 
and the fruit gained thereby. They speak of Vetala, Pishacha 
Yaks/izi and other similar Siddhis. The Yaks/uzis are des- 
cribed as young and beautiful women Spirits in fine raiment 
who give to the Sadhaka all worldly good he may desire. Then 
follow the names of thirty-six Yaks/inis (vv. 50-53) and of 
sixty-four Cheéfakas (vv. 60-67). After some verses dealing 
with Mantras of Che/akas and with Yantras the Tantra speaks 
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(vv. 96-100) of the fruit which is gained by one who is Siddha 
in the worship of the sixteen Nityas. He is ever honoured and 
worshipped by the Pitzzs, Devars/is, Rakshasas, Pishachas, 
Uragas, Siddhas, Kinnaras, Apsards, ‘Vayus, Vasus, Seven 
Rishis, Yakshas, Danavas, Eleven Rudras, Sddhyas, nine 
Grahas, twelve Suns, the Lokapdlas, ten Prajapati Devatas, 
Kings, Women, Men and Wild Animals. He becomes the 
abode of all desired Siddhis and happiness. He 15 cheerful 
of mind, charitable, merciful and pleasing of mien, forgiving 
and contented, ever happy and free from all anxiety (Nirape- 
kshaphalanvita) wealthy, enjoying his possessions and averse 
to injuring others. Such an one is “the abode of Our Love’ 
that is the love of Shiva and Shakti. Ch. III. vv. 59, 60, speak 
of various Siddhis obtained by worship of this Vidya such as 
Khadga Siddhi, Paduka Siddhi, Anjana Siddhi, Nidhi Siddhi, 
Bila Siddhi and control over Vetalas, Yakshizis, Chetakas 
Pishachas and so forth. Similarly in the same Chapter (vv. 62, 
63, 71, 72) it 15 said that Siddhi in the Nitya Vijaya Vidya gives 
victory in battle and success in trade and in the Sarvamangala 
Nitya makes the Sadhaka Khechara Siddha, in the Jvalamalini 
Vidya gives the Siddhis Vedha, Akarshava, Santapa, Vashya 
and Avesha and by Siddhi in the Chitra Vidya, wealth and self- 
knowledge (Atmalabha) is attained 

Chapter XVIII. The last Chapter in this volume deals with 
the thirteen Nitya called VijayA Nitya whose Dhyana (vv. 5-10) 
is given as follows :—Her body is lustrous red like that of the 
rising sun. She has five smiling faces in each of which are 
three eyes and She has ten hands Her raiment is yellow. She 
bears a brillant crown and on Her forehead a crescent moon 
She is decked with all kinds of ornaments. In Her left hands 
She carries conch, noose, shield, bow, and white hly (Kahlara) 
and in Her right hands discus (Chakra), goad (Angkusha) 
arrows (Sayaka) and a citron (Matulunga) fruit. According to 
the Prayoga when She ts invoked for the purpose of victory in 
war and the like She ts of terrific aspect but in daily worship 
Her aspect 15 benignant. In Samaraprayoga She 15 meditated 
upon as seated on a 11011 and surrounded by Shaktis who are 
mounted on Tigers. In other kinds of Prayoga She is to be 
meditated upon as seated at her ease (Sukhasana) surrounded 
by Shaktis similarly seated. Her Shaktis all resemble this 
Nitya and carry the same weapons. Vv. 11-25 describe the 
Yantra of Her daily worship and name the Shaktis who are 
in the different angles of Her Chakra. The self-controlled 
(Vashi) man who daily worships the Devi in the Chakra in 
manner enjoined becomes happy in every way. Then are 
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described (vv. 26-27) the rules of Purashcharava and the 
following verses give details of the worship : then in vv. 55-58 
is described the ntual with a Mantra of eighty letters. The 
fifteen verses which follow describe the drawing of a Yantra of 
nine chambers and the mode of worship therein. Verses 74. to 
the end of the Chapter give an account of Vajra Yantra with 
Mantra of eightyone letters and of its worship. 

The author of the Manoram’ whilst commenting on the pas- 
sage inthe Tantraraja `` Concerning the sixteen Nityas there 
are nine complete Tantras,” counts the Nityasfodashikarnava 
Tantra (published as Volume 56 of the Ananddshrama Series, 
Poona,) the Sundarihsrdaya (the name given by some to the 
Second Part of the Nityasfodashikarvava) and Vamakeshvara 
Tantras, separately. Bhaskararaya contests this view citing a 
passage from the Yooinihsdaya itself ** In this Vamakeshvara 
Tantra are many matters the meaning of which is unknown” 
(Vamakeshvaratantré’sminnajnatarthastvanekashaZ) and the 
Aiju-vimarshini which says ‘“ The Shastra named Shri Vama- 
keshvara Tantra is revealed. In it is the Nityashodashikarnava 
and in this latter are two parts of 400 verses each.” 

He also discusses the question whether the VAamakeshvara 
Tantra with its parts or the Tantraraja 15 the 65th independent 
(Svatantra) Tantra referred to in the 31st verse of the Ananda- 
lahari (See “ Wave of Bliss” by Arthur Avalon). = ̀" Pashupati 
Who knows all things in the universe, promulgated by means of 
the 64 Tantras the special Siddhis mentioned therein. There- 
after at Thy entreaty He brought down to this world Thy 
Svatantra (Tantra indedendent of others) which contains the 
means of accomplishment of all the PurusZarthas.” Those, who 
support the claim of the TantrarAja to be the Svatantra here re- 
ferred to, say that it does show in fact independence. They cite 
the passage (1-3) in the TantrarAija :—‘ the interdependence 
(AnyonyasipeksZya) of the Tantras produces confusion. There- 
fore Oh Lord speak to me that Tantra relating to the sixteen 
Nityas which is independent (Nirapeks#a = Svatantra) of all 
other Tantras. According to the Commentator GaurikAnta, 
by Svatantra in the verse cited is meant the [7101798 ९२ Tantra 
(Vol. 69 Anandashrama series). Bhiskarar4ya supports the 
claim of the VAmakeshvara Tantra. He says that the Sundari 
Tantras such as Kularnava, Jnfinarzava Svachchhanda, 1281४ - 
nanda, Bhairavi, DaksAivamiirti and other Tantras are full of 
Bahiryaga rites and contain but [ट of Antaryiga, whilst the 
reverse is the case as regards the Vamakeshvara. He claims that 
it is the most excellent of Tantras since its characteristic is inner 
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worship (Antaropasti). It is he says Upasakamirdhni. The 
Devi in the Nitydssodashikirwava (1. 13-22) enumerates 64 
Tantras by name, and therefore, he says, it must be the 65th 
It is true he says that the Tantraraja takes no notice of other 
Tantras as regards external rites (Bahiry4ga) for the attain- 
ment of Moks/a yet he says that it is the NityAsodashikarzava 
(part of Vamakeshvara) which has independence as regards 
Antaryaga 

Bhaskararaya also relies on the statement in the Tantrarayja 
that Nitythszdaya is another name for Yoginihvzdaya and this 
latter is the second part of the NitydsZodashikirzava which 
a portion of the VAmakeshvara Tantra. As regards this con- 
tention however it is to be noted that when the Tantraraja 
says that NityAhydaya is another name for Yoginihzzdaya, it 
is not referring to any Tantra at all but giving an equivalent 
name for Yoginthrzdaya. BhdskararAiya admits 900 
not much said as to Bahyayaga in the NityAshodashikarnava. 
He meets this however by quoting the precept ^" He has done 
all things who has done according to the true intention of the 
Shastra that which he is enjoined to do by his own Gzvzhya, be 
it much or little.” Asa matter of fact the Tantraraja contains 
both Bahyayaga and Antaryiga rites whereas the Nityisfodashi- 
kArzava is for the most part a selection of Antaryaga ritual. 
Moreover it is to be noted that Bhaskarardya himself, when 
commenting on the Bhavanopaniszad of the Kadimata, cites 
more largely from the Tantrarfija and he commences the com- 
mentary by saying that the BhAivanopanisfad deals with Antar- 
yaga. To the statement of the Tantrardija ‘that all other 
Tantras are interdependent’ he replies that the texts which 
speaks of interdependence (Sipeksfyavachana) merely say thet 
those who are initiated according to some other Tantra will, by 
doing to the best of their ability the rites prescribed in such 
Tantras, attain great fruit, whereas those who are initiated 
according to the [211६541 prescribed in Tantraraja will by such 
Diksha alone, that is without reference to rites prescribed in 
other Tantras, gain abundant fruit. Moreover if indispensable 

rites are lacking in this or any other Tantra they ought to be 
sought in Kalpastitras—it being a settled fact that the Kalpa- 
stitras were composed with the sole object of supplying what was 
wanting In any particular case. (Tattachchhakhipeks/itirtha 
samarpaz‘irthatvena) : Therefore he says the objection against 
the independence (Svatantrya) of these two parts constituting 
the Nitydsfodashika on the ground that there is nothing said 
therein about 1211२548, Purashcharawva, and the like is not main- 

tainable. His argument however touching the Kalpasttra 
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would, & sound, be appheable to establish the independence of 
any tantra. He proceeds to say that as a fact 1311६548 and 
the like are alluded to in the Nitvasfodashiki. However this 
question of pre-eminence may be decided, there is no doubt as to 
the authority and importance of the Vantraraja here published 
Phis 15 shown intrinsically by its contents as aiso by the claim 
made on its behalf that it ts the 65th Tantra and BhaskararAya's 
areuments on such contention. 

It 15 hoped to publish the second and last volume of the 
Pantraraja text, now in preparation, during the course of the 
years 1919, 1920. 

CHALTBASS \, | 

| 1111111. AVALON, 
८८ १५८८८८०. 1918 
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Oe ihe eat । 





ग्रौश्रोतन्वराजतन्तम् | 

ग्रोयार्घारएवलनन प्रवत्तं पव्यषैनितच्च | 

महामदहोपाध्यायग्योन्च्मणग्रास्विणा सम्पादितम् | 

कलिकातानगयां 

महामायायन्व 

यरोसिदेष्वरचतुधर्िा मुद्रितम् | 

लण्डनराजधान्यां लुज्याक् UE कों AT AT 

प्रकाशितम् | 

T° ५; १९१८ | 





Atay शायर नमः 

AQ ads: 

मनोारमाटोकासहितः | 

SOS 23 > -- ~ 

प्रधमः पटलः | 

अनादान्तोऽपराधौनः सखाघोनभुवनवयः | 

जयत्यविरता (१) arafaya: काला विनायकः ॥ १॥ 

मनोरमाटोका प्रारभ्यते | 

WaT my नमः; 

्राद्यश्नोकन प्रवन्धवाक्यायगभं विनायकम्ततिः क्रियते । aa watered: (२) 

कान्तस्याऽऽद्यन्तरदितत्वात्। अपराधौनः--इतरप्रेरणाविधुरः | स्वाघोनः 

भुवनत्रय: -- स्वायत्तन्नाटज्ञानज्नयात्मभुवनत्रयः | जयति- विश्वोत्क्रष्टोभवतो 

am. (२) अविरतः-कानस्य मन्तन्यमानलत्वात्। व्याप्तविश्ः eect 

भ्यामनवच्छिन्रच्वात्। कानडइति विशेषणस्य नाम । विनायकः विघ्न श्वरो 

विगलनायक इति च। एतदृक्तं भवति-एवमुक्तः कान्रूपो विनायकः wate 

az भवतीति तथाविधो विगतनायकः कान्तो विश्वोत्क्रष्टो भवनोति च। 

तन कानरूपपगमायाया नन्ितानित्यावा विश्बमयत्वं साधकानां तादात्मय 

च प्रबन्धवाक्यायत्रनात्र सचितमिव्युपदिगन्ति पूज्यपादाः ॥ १॥ 

(>) जयन्यपुरत इति Baga: 

(२) अनादन्तम्तु दति ? ge पाः (३) gay इति ! qalfa 



3 मनोरमाख्यारोकासदितं तन्तराजे 

एकवि श्रे deg च होमाः काम्या महोदयाः (१) ॥ १६ ॥ 

वयस्िशे तु पटलं यन्वागि फलभद्तः | 

चतुस्विओे तु नामानि (2) पञ्चवि श ऽस्य वासना ॥ १७॥ 

षट चि श स्वात्मकथनमध्यायास्तत्वविग्रहाः । 

प्रत्यध्याय NAAT: Blea तन्तसंग्रहः ॥ १८ ॥ 

सुन्दरः सुमुखः खच्छः सुलभा बहतन्त वित् | 

असंशयः स'शयच्छिच्चिरपेच्तो गुरुमतः ॥ १८ ॥ 

सौन्द्यमनवयत्व' रूपे समुष्यता पुनः | 

a रपूर्वाभिभाषित्व' खच्छ ताऽजिह्यहत्तिता ॥ २० ॥ 

सौ लभ्यमपागवित्व' मन्तोषा वहतन्बता । 
अस'शयस्तत्ववाध तच्छ प्रतिपादनात् ॥ 22 ॥ 

नेरपेच्यमवित्तेच्छा gaa’ हितवादिता | 

एवंविधा गुसन्ञंयस्त्वितरः शिष्यटःखदः ॥ २२ | 

चतुर्भिरादयं : स युक्तः श्रद्धावान् सुस्थिगाशयः | 

अन्यस्मिन्- पञ्चट शकं | ततः ` सप्रदभे | पर--एकोनविंशे | अतः- विंशे | 

अनन्तरे दाविंशे । तदनन्तरे चतुविगशे। अनन्तरे एकोनविंशे । agg— 

विश्त्तमे। तदू हातिंशे। अ्रस्य--उपासनादेः। तत्वविग्रहाः- षट् 

fanqagiifafaeata ॥ ch १०॥ ११॥ १२॥ LRN १४॥ १५ ॥ 

१६ ॥ १७ ॥ १८ I 

सुन्दर इत्यादिभिः eae इत्यन्तं छतुभिः श्रोकीर्देशिकलक्षणसुपदि शति | 
aa मन्तोषः -पृणता । प्रतिपाटनात्(र)तक््वस्य sat: उक्तलक्षणविद्धोनो- 
देशिकः । गि्पदुःखटः--शिष्यस्य वित्तापह्ार गगोरक्तेणवुदिव्यामोहाटिभि- 
रित्यथ : ॥ १८ ॥ २०॥२१॥२२॥ 

( ? ) हौमात्काम्यफन्नीदय इति मोः qe पाः | (२) नमागि इति qe qo me | 

(2) wfaqwaraaia ate ao q+ gto | 



La पटने | गुसुग्िष्यलक्षणनिरूपगम् | ५ 

अलुञ्धः fares प्र ्नाकारौ जितेन्द्रियः ॥२३॥ 

आम्तिको दट्भक्तिश्च गुरी मन्तं Azad | 

एवंविधा भवच्छिष्यस्त्वितग द्ःषक्तट्गुराः 1231 

गुरूच्यमान वचन दयादित्य वचः मदा | 

gate ara | टृवैति तथेति च क्रताद्रम् ॥२५॥ 

प्रगम्यापविभ Use AIT गच्छदनुज्ञया | 

मुखावलोकौ सेवेत कुर्व्यादादिष्टमाद् गात् ॥२६। 

Waa न वदट्ग्र न वद प्रलपेदपि। 

काम AM तघा लाभ मान प्रहसन स्तुतिम् ॥२७॥ 

चपलानि च जिद्यानि नर्माणि (१) aftzaaa (2) 

ऋगदान' तथाऽऽदान AeA क्रयविक्रयम् ॥२८॥ 

न वुर्याट् गुरुणा arg ' शिष्यो भूष्णुः कदाचन । 
यता Wa: शिवः मान्नात्त स्तुवन् प्रणमन् WHA Pe 

AM 2A तथा मन्तं AM मन्वं तथा गुरौ | 

चतुरिभिरित्यादिना गुगोरितप्रन्तन ग्रोकद्येन श्िच्यलक्तणमुपदिगशति, aa 

चतुभिराद्यः मंगयुक्तः गुरोलन्नगत्वनोक्तः सुन्दरत्वादिभिख्तुभिवि शेषगीः 
उपेतः । इतरः - उक्तगुणविद्धौनः ८ ३ ) टुःग्वक्त् qt: -अकोत्य नय चित्तदेदः 
MITT ॥ २२॥२३॥२४॥ 

गुरूच्यमान इतप्रादिभिः प्रणमन् भजदिव्यन्तं; पञ्चभि; are: शिष्या 
चारक्रमसमुप्रदिगति। aa म्तुतिः- स्वात्मपग्योः। जिद्यानि--कुरिनानि। 

परिदेत्रनं -प्रनायः। aay: -जिजोविपः। भजेत् मेवेन ॥ २५।२६॥२ जर ८॥ 

या टेव इत्रादिभिभक्तिममन्विनि इतप्रन्तेदणभिःद्रोकंः पृज्यपादो- 

(2) क्रावाकि इति ate qe पाः | 

(>) ofrazafafa मः प्रः पाः 

(३) JRAANAZIA इति माः T+ Yo पादः 

_ 



मनोर माश्यटोकामदहधितं तन्वराज axe 

यथा गुरा तथा खात्मन्य a भक्ति क्रमः प्रिये 1 ॥३०॥ 
गुरास्तु जन्मदिवस कुर्यादुत्यवमादरत् | 
विश agai योगिभ्यो भोजन" तत्पदाच॑नम् ॥२१॥ 
व्याप्त दूरगत gst प्रूजयेदग्रजादिषु | 

एकदेश नितासेवा दूरस्थं याजनक्रमात् ॥३२॥ 

एकादि BAA वद्धा वष षडमोजनान्तरे | 

ततोऽदूरगत सेवा तदाज्ञापरिपालनम् ॥३३॥ 

आसन WAT वस्व भूषण पादुकां तथा । 

कराया कलवमन्यच यत्तस्येष्ट (१) तु पूजयेत् ॥३४॥ 

एकयामे पृथक्पूजां न कुर्याद ननुज्ञया | 
पूजामध्य समायात ysa नता fafa वदेत ॥३५॥ 
विधेहि श षमिल्यक्तः कुश्च चेत्तदाज्नया | 
बतं त सोऽपि तच्छेषः कार्याच्िश्चलमानसः ze ॥ 
पृजामध्यं गुरो पुञ्यं तवना वाऽपि समागतं | 
कत्यमेव' wafer ara तंन समाचरेत ॥२७॥ 
Ja न मचय Faia यदि बुधधात तस्यतु । 

परास्िक्रमसुयदिगति | तत्र॒ व्याप लोकान्तरं गत। दूरगत - वच्यमाणषडो 

जनादुपरिमहनराविण््टियोजनदेणं गत | अरग्रजादिष गुरु तदग्रज (२) इतादयः 

रिष्टात् वच्यमागानुपद्ग्रताद्ण्ब्टन। एकटेशग्रामनगरमण्डलखेट- 

ग्वटपत्तनादिषु yet: faa) योजनक्रमात् दूरस्य इतप्रन्वयः | 
एकग्राम दति पूर्वोक्तनगरादौनामुपनलन्तणम् । प्रथकपजां- गुरुमन्तरेणान्येषां 

( ९) aaqee’ त् इति ate qe पाः | 

(२) तदग्रत् इति Zto ye ara: | 



LH पटन् | गिष्याचागमन्तकांगाटिनिरूपगम् | © 

न कदापि मवत्सििम न्वं वा टेवपुजनं : sci 

मन्व ग तस्य नियत gat कुव्यायघोदिताम | 

तां च तत्पटल्ते सम्यक ज्ञात्वा मक्तिसमन्वितः sci 

नित्यानां वं पुराणां च नावच्यास्त्व'णकादयः | 

तघापवाच्यत किञ्चिदभिचागद्मिङ्धवय ॥४०॥ 

अग्विन्वादिषु way # बिन्दु सगान्यवजितम् | 
चतुरो + योजवटादान् faa तु सवग ॥४१॥ 
तेन मन्वादिवगन नास्नश्चादान्नरण च | 

गग्ययव © Us वाऽपाष्टम द्वादणः तु वा use 
गिपोमन्वाद्यवग ̀  स्यात् ठ न तस्याहित' भवेत । 
राशिष्वनाव न्नेष मप्रपञ्चेतोयगं : ॥४३॥ 
साधानामपि विन्नञयमंगकादामनुग्रह | 

देवतानां वा पूजां स्वयं न कुर्यात् इति । पृज्ये aa वा तदग्रतः प्राप्षविद्य- 
मितरादिष्वन्यलमे | तत्पटने-दितीयपटने ॥ २८ ॥ ३०॥ २३१॥ ३२ ॥ ३ ३॥ २४॥ 

२३५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ ३८ ॥ २८ ॥ 

नितप्रानामिनादिभिः मवत तगन्तदाविंगतया श्चोकंर्मन्ाणामंगकादिः 
कमुपदिगशति । तत्र॒ च्रणकादय इतत aan रग्चादिवाचकः। चादि. 

शब्दन सिद्वादिचक्रगणन vais (१) प्रतय उच्यन्त । अख्िन्यादिषु wag 

मेषादिषु «fafa: 1 विन्दुविमर्गान््यवजिनं- विन्द्विमजनोयन्नकाररद्धिः 
aq) चतुर इति पुलिङ्गदितोयावद्टवचनम् । आद्यान्--अकाराद्यान् वर्ण 

नितिशेषः । विन्दुम्गो तु मवग विन्दुमगयोः णिवगक्रिरूपत्वात् मर्वात्मता। 
तन tg योजिताच्नरक्रमेण। णएलदूक्तं भवति ` प्रतत्तरं मत्रिपादाः 

म्वयस्विंगटृघटिकाः मम्भवन्ति नाभिः माध्यमाधकनोरंरकं जानोयात् 

अश्िन्ादरिक Hay इति मः पु पाः + चत्वारि इलि ate as ae GAs पाटः । 

: गगयेद्यत्त् इति मृ< पुः पाः (>) भन इति a> पु: पादः, 



> मनोरमाख्यट)कामदहधित aaa 

यतस्त॒तत््वविज्ञानरहितास्त न चोदितम ॥४४॥ 

प्राकप्रत्यग्टलिगोदक च सृवपञ्चकयोगतः | 
कोष्ठानि षोड़शाऽत Wea ष वर्गान् क्रमाल्िखत् ॥४५॥ 

c ~ = = 

चतुश्चतुविभागेन कल्पयेत्तानि उ क्रमात् | 

प्रथमप्रथमे # wate] दितोयप्रधमे + तधा ॥४६॥ 
दितौयमन्यतश्चान्यत् तथाऽन्यदपि कल्पयेत् | 
adage घ + विलि डत् तत्तत्यञ्चममन्नरम् ॥ ४७ ॥ 

+ Ow ~ 

एवं square ष न्नान्तावधि समालिखेत् | 

इति । गगयेत् रिपुनामाद्यक्तरराशिमारभ्य मन्तादययन्नरराश्यन्तं गिति 

घष्ठाष्टमद्ादशराशिगताक्षरादिकीमन्तं रगातेरभिचारादिकां कुर्यादित्यघ ; । 

राशिषु प्रोक्रमितिशेषः। ऋनक्तेषु - त्रखिन्यादिषु नक्ततेषु । सपपच्चटढतोयगेैः — 
प्राग्वत् रिपुनामादयक्षरनक्नत्रमारभ्य मन्ता्यक्नरराण्यन्तं गणितं सप्यञ्चलतोयनक्तव- 

गताद्यवर्णमेन्वं स्तस्याभिचारादिकं कुर्यादित्यथ :। साध्यानामित्यादि उपरि- 

ादच्यमाणमाघासाधकमिदाख्येषु त्िषूपासकषु प्रथमस्य तत्वज्नानरहितत्ात् 
प्रागुक्तांशकादययमन्ग्रहष्ववेत्तणोयमितप्रध : ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ ४४ ॥ ४५॥ 

व्णणन् क्रम(जिखेदितात्र MAMI: प्रदशय्रते-चतुख्तुविभागेन 

षाडगकोष्टानि प्रादक्तिणखेन चत्वारि चत्वारि वच्यमाणसाघयसिद्रसुसिडारि- 

any AGM । प्रथमप्रथमे- प्रथमच तुष्कप्रथमकोे आदयमन्तरं लिखेत् । feata- 
प्रथमे --दितोयचतुष्कप्रोक्तक्रम प्रथमकोे(१) तथा --यथा पृवचतुष्टयस्य प्रथमकोष्टः 

कल्पितः अत्रापि तथा कुर्यादित्यथः। दितोय-- समाकारं लिखेत् अन्यतख-- 
ठतोयचतुष्कप्रोक्तक्रमपूथमकोे । अन्यत् ठतोयमिकारं लिखेत् । तथाऽन्य- 
टपि कल्ययेत् -तथा-यथा पृवेचतुष्कत्रयम.। अरन्यत्-चतुथंचतुष्कम । 

aft: aqua कल्ययेत्--विलिखेत्। चतुधमौकारं चतुथचतुष्क (२) प्रोक्त 

x प्रथमः प्रयमे इलि qo Yo पाठः| + दितौयं प्रथमे इति मूनंपुम्तके पाठ; | 

ततुकोष्ठ षु इति मृलपुम्त्क पाट; | ८१) इह्ितोयचतृष्कप्रथमेकोष्ठ १ yah पाठः | 

(२) चतुध्चतु्टध इति Alo Fas पाठः| 



!म पटल | पोडशकोष्ठाक्तरागां फलकथनम् | a 

सखनामादयत्नर' यच RS सनद ए्यते ततः ॥ ४८ ॥ 

सिद्वाटीन् गगयेदाञन्प्रन्ाद्तरदग नम् | 
सिडसिद्धो जपात्सिद्धा त् दिगगात्सिद्साध्यक; (१) weet 

प्रयमप्रथमको निखदित्ययः। तत्तत्कोटेषु - उक्तचतुष्कचतुटयदिनोयकोटेषु | 

qaqa - प्रथम प्रथमदितोयलनोयकोष्लिखिताक्तरागां (२) पञ्चमात्तराणि 
विन्निखेदिवत्यथः | एवं - प्राग्वत् । दितौयकोष्ठा्तराणां पञ्च मात्तरागि ठतोयको्षु 

विलिखेत् | ठतोयक छात्राणां पञ्चमाक्तराणि चतुधकोटपु विलिखेत् । उक्त चतुष्कः 
चतुष्क प्रत्येकं को पुनः पुनः पञ्चमान्नरलेख नतः areata चतुष्कचतुष्टयेऽपि 

ममालिखत् | एवं लिखिते सति प्रघमचतुष्कप्रथमकोट त्रकयदह इति qa 
राणि | तद्ितयकाढे ssa इति त्रौगणि। तत्ततोयकोढे नभम इति त्रोगि | 
तच्चतुघ ale asa इति ati दहितोयचतुष्कप्रथमकोटे ्राखटनल इति चत्वारि 

sarin | तद्ितोयकोटे उचफ इति atin | तत्तृतोयकोट yaa इति तरौ णि। तच 
qaaiz aren इति तौणि। ठतौोयचत्ष्कप्रघमकोषे sua इति चत्वारि । 
तदितौयकोटे ऋच्छव इति तोणि। तत्तनोयको्ठं ver इति तरौणि ¦ तच 
qqare wma इति atm, चतुथचतुष्कप्रघमकोष्ठं waa इति त्रोणि। 
तद्ितोयकोदे way इति atin. तत्तृतोयकोष्ठे tom इति alfa | तचचतुयकोषटे- 
श्रः त मदति द्रोणि। एवं लिखित प्रघमचतुष्ककोात्तराणामुपरितनात्तराणि 
हितीोयचतुव्ककोठषु वथाक्रमः दृश्यन्त । अकारादिक्षकागन्तान्यकपञ्चाग- 
न्तराणि ay षोडगशकोटेषु व्याङ्लक्रमाणि दृश्यन्त इति प्रघमप्रोकक्रमगब्द- 

स्याः BEN BON ४८ ॥ ४८ ॥ 
सि्सिह इत्यादिभिः सुनिधितमिव्यन्तेरददंः पड्भिः Arai ares 

aera फनतान्युपदिगति । तत्र॒ अ्रताऽन्यघा-सुमिदमाध्वादन्यः अनन्तर 

भूतः सुमि saa) अभिचार रिपोरवं यदि सखात्मविपत्तये--गिपोरभिचार- 
ala तस्य सुमिदसुनिदयेदभिचारमन्म्तस्याभिचारकस्यैव निधनाय waaay: । 

ऋगसिदादियोराषु मन्दान fanaa: | 

- ह oe 

८?) निद्धामाधक इति ae पट पाः 

(2) प्र्मग्रथमकोाटनिग्बिताचगागां पञ्चमपच्रमाक्तगगि ऽति ? पृनरकं पाट्; 

ह 
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fag सुसिदः aman सिद्धारि न्ति गोचजान् | 
साध्यसिटधे$तिस क्रेणात् साध्यसाध्योऽतिटुःगक्तत् ॥ ५० ॥ 
साध्ये सुसिङ्ो भजनात्साध्यारिः ai थियं हरेत् | 

सुसिट्धसिटधोऽध्ययनात् फल ददाादाधेष्ितम् wei 

सुसिटधसाध्यो (१) जापादयं : सिद्धये खाद ताऽन्यया | 
सुसिद घ तु प्रसिद्धस्तु पुव॑जन्द्रक्ततश्रमः ॥५२॥ 
cad तु मवेसिद् Wai साघने यो जपेन्द्रलम् | 
अभिचारे frac a यटि खात्मविपत्तये ॥५३॥ 
सुसिद धोरिरणशेषेण सखववुलात्राशयेट धुवम् | 
अग्सिदधः ya इन्यादरिसाध्यः स्वेयोषितम् ॥५४॥ 

अगिः सुसिद घोामन्वस्त वुलात्यादनक्षच्छनेः | 
अरिः खात्महा मन्दः सम्प्राप्तां व सुनिश्चितम् ॥५५॥ 

नामादान्नरमारभ्य यावन्प्रन्ादिवणकम् | 

चिधा nel खरेभिन्यात् (र) तदन्यदिप्योतकम् ॥५६॥ 
ee 

afay नाम wea wast येन जाग्रति॥ ५०॥ ५१॥ ५२॥ ५३॥ 

॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

नामाद्यन्तरमित्यादिभिः सवत इत्यन्तं ; षड्भि; शोकः साघकमन्दयोरत्तम- 

गधमगत्वं तत्फनानि चोपदिशति। aa य)दमन्तादिवण्क-- माठ कानच्तरक्रमेण 

खनामादयक्तरमारभ्य मन्वादयत्तरावधि गण्येदिव्यथेः। तरिधा क्त्वा- तां स्यां 

त्रिगुणोकुर्यात् । स्वरैः; WITS न षोड़्शसप्ततरिसद्य) उच्यन्ते । तत्र सम्प्रदायात् 

मप्रसद्धाःद्गोक्लता । भिन्दात्--तया ai सह्धामादरेत् । तटन्यत्- मन्ताययक्तर- 

मारभ्य स्वनामादयन्नरावधि माठकान्नराणि । विपरैलकं- सप्तभिः संवद्धय तरिभिर 

हरेदित्यर्थः । रएलदुक्त' भवति- मेषां विद्यामन्ाणां सव षां सादरादोनां च 

SUMAN TAM AAA: माटकान्तरपाटकमेग SATA AAV उदेश्यस्य 
~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ = 

(१) मुसाध्यमाष्योदति Fo Yo qe | 

(२) भिव्रात् इति ato He gaa oe: | 



LF परनन | माधकमन्वयोरुत्तवणधिमणत्वतत्फलयोः कथनम् | ११ 

क्षत्वाऽधिको WA ज्न यो णो चन्प्रन्वसुत्तमम् | 

aa गो चत्तन्मन्' त्यजत् पूव गौ यतः ॥५७॥ 
कथ BiG Aaa साधकानां चमे वद् | 

पृवजन्मक्लताभ्यासे (१) पापादस्याफलापिक्तत् ॥५८॥ 
पापे नष्ट फलावापिः काले टेहत्नयादगौ | 

मन्तः सम्प्राप्षिमावग प्राक्तनः सिद् धये भवेत् we 

सिद् धम द् गुगोल saad य: fag धिभाङ्नरः। 
लच्प्रौमदादनाहत्य मन्व भागमवाप्तवान् (२) ॥६०॥ 

सनूमन्तस् (३) Bat ज्ञ यो भजन' तस्य aT | 
तस्प्राटगविशृद धिस्तु कार्या सवस्तु सव॑तः ॥६१॥ 

सद्राच्नेरपि oie: पुवजौवः aaa: | 

स्फाटिकेश्च प्रवालं श्च Alans Bfatad : ॥६२॥ 

aaa पुर्वाक्तराणि amiga तां मह्यां विगुणोक्षत्य मप्तभिराद्ृत्य fire 

महां विज्ञाय तथा aerate सखनामादयत्नरावधि गणयित्वा तां मह्यां anf 

व धयित्वा farsa fre च जानोयादिति | क्रत्वेत्याटिना एतदुक्तं भवति- पव - 
च्नोकोक्तशि्टमहनयोरधिकमद्यागुक्तोऽधमण : हो नमङ्कयागुक्त उत्तमण:। तत्र 

qa TIAN ate स्वस्याधमणत्वे ama, तनोत्तमणविद्यादोन् 
प्ररित्यज्य अधमग्णनव स्वाकु्यादिति। aa: माधकंः माघे । मवतः- 

मन्वेषु विद्यासु चेत्य : ॥ ५६ ॥ ५७॥ ५८॥ ५८ ॥ ६० ॥ ६१॥ ६२ ॥ 

रद्रात्तंरित्यादिभिजपमिव्यन्तंयत्भिः श्रोकंरक्तमानादिकमुपदिगति। aa 
कुचन्दनं: - रक्तचन्दनं: ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५॥ 

(\) भ्यासात् उति मृ qe पाः 

(>) मवाप्र वात् इति मृलपन्नके पाटः | 

(3) म नलचव्य इनि FAIA FT: | 
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राजतं जंपमाला (१) स्यात् Tt पूवं HATTA: । 
आदिक्नान्तैरन्नरैः स्याटन्नमाला यथाथ तः ॥६३॥ 
अनुलोमविलोमाभ्यां माहकान्तरितां जपेत् । 

एव स्वगुणोपितो जायते सवेसिद् धिमान् ॥६४॥ 
त्जनौरहितैः वुर्यादङ्ग ल्यग्रेज पक्रियाम् । 
अङ्ग लोपवसंस्पर्णाद्पि वा गगयेञ्जपम् ॥६५॥ 

aq faust विहिते निषिद् घे कम्यगि द्रुतम् | 
विद्यां जपेच्छत तेन तत्पापान्मुच्यते भ्र वम् ॥६€॥ 

नित्यातिक्रमदोषागणं maa विदां wa जपत् | 

नेमित्तिकातिक्रमग ase प्रजपेत्तदट्ा ॥६७॥ 

faye घदेहवदनः शुक्ताम्बरधरः गुचिः | 

विमुखः परनिन्दासु देवतादशं नेषु च ॥६८।। 
परार्धवनिताभूमिपौडासु fanaa: | 
दयान्वितः सवजने प्र कारौ गतस्प्रहः Weel 

स्रास्तिको गुसुभक्तश्च faa गियमान्वितः | 

यः स सवंगुगोपितो विदासिद् धिमवाप्र यात् ।७०॥ 

अन्यधा वर्तमानो यो विद्याभजनवाश्चिरम् | 

न तस्य सिद् भिः gata कदाचिच्च कथञ्चन 119211 

अ्रवुदौत्यादिना तदेव्यन्तेन Baga प्रायित्तम् पदिशति ॥ ६६ neon 

विशद त्यादिभिः कथच्रनेत्यन्तं तुभिः aa: साघकममाचारसुपदिशति | 
तत्र टेवतादशनेषु- देवतासु दगनेषु च fare विमुखः । देनेषु-- वैदिकवेष्ण- 

वशं वादिषु ॥ ६< ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 

( १) राजतेर्वाऽत्तमाना इति Ao go पा०। 
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आदौ योगो भवेदन्ते पल्लवः सम्प टो(१)दयोः । 
एकान्तर तु aaa विदर्भोट्ब्यन्तरौक्ततः 119211 
मन्तदोषाम्तु fase qa: परििरेत् गात् | 

अन्यया स गुरः शिष्य faves वाचिगात् प्र वम् ॥७३॥ 

Te योगेव्यादिना श्चाकन मन्वपु माद्गकम्म्रयोजनप्रकारसमुपदिगति। aa 

एतदुक्त भवति मन्वविद्ययो गादौ माधकमाइयकमणां योजने योग इति da 
मन्तविद्ययोारन्ते प्रवांक्रयोजनात् पन्नव इति dan) मन्वविद्ययो गद्यन्तयोः gata 

योजनात्मंपुट इति संज्ञा | मन्वविद्ययोः प्रागुक्तानाञ्च एकंकात्तरलोऽन्योन्यसम््नः 
नात् ग्रधनमिति dati मन्वविद्ययाः gata च अरन्योन्यमत्नरद्वययोजनात् 

विदभ इति संज्ञा । म च विविधः मन्वात्नरहयान्तरे मादयान्नरमकमेकः योजयत् 
इत्येकः प्रकारः | ATTA दयान्तरे मन्ादौनामन्नरमक' योजयेत् मोऽपरः | 

मन्वादौ नामन्नरहयान्तगे माध्रादोनामक्तर' इयं इयं योजयेदेषोऽन्छः । एव 

afaurfata ॥ ७२ ॥ 

मन्वटोपानित्यादिभिगुरुगित्यन्तेनवभिः स्नोकंग्मन्वदटोपाद्िकमुपदिगति। 

Aa म गुर्रित्यत्र सण्ब्टा मन्विषयः। पटूकणगः- स्वव्यनिरिक्रयोद 
योय गपत्पटनात् । अ्रधिकंजपात् अरधिकटेवलामन्चं: माइ ननुद्रदेवतामन्त 

पात् Ase am: गवितः- माघकस्यानभिमुखः। ्रविधिपृप्तः- दोच्ताटि- 
विधिमन्तरेण aan: । ahaa: -पूरवोक्रवेरिवगचतुष्ककोढमाः | निजिताः- 

पराजिता; | RAAT माधकस्य प्राग्जन्मदुपकतवादल्यात् । ब्रदमाः- 
हकारमकाररदिताः । मच्ववजिताः- aaa | ब्रपृणरूपाः-- वाच्यस्य अपु 

aia: | छ्छिव्राः-- मह्ावयविन एकट्टृणतात्। स्तम्भिताः माधकाभिमन 

प्रदानपु। मानुनामिकाः---म्परण वग च्वन्त्याक्तप्रायाः। अकालविनियोगेन-- 

waa aon प्रयोगादिषु विनियोरन। मन्वाणां खापप्रवोधयोनलक्नण- 

मुच्यते | प्रणवन्नकारर्फदकारात्तगपायान्ताद्या आग्नेयाः | इन्दन्नरप्राया मन्ता: 

aia) माधकम्यश्वासे टतिणनामापुटे परिप प्रवदति मति आग्नेयः 

>) मम्पट्ं इति qe Jo Ne | 
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तेन तत्यर्हारञ्च खणु efa | समाहिता | 

परिहारप्रकारन्तु वच्य योगेषु ,१) त्वतः ॥७४॥ 

SM: षट कण गो मन्व: वस्तः (र) स्याद्धिकंज पात् | 
c ~ A 

गवितस्वविधिप्राप्नः शववो aftateat: youn 

वाला लघुक्तरप्राया Fat गुवन्तरान्विताः | 

fafa ता कमबादल्याद् हसाः सत्ववजि ता: ॥७६॥ 

मन्ादोनां प्रवोधकालः। इतरषां साम्यादोनां तदा खापकाल एव । वामनासा- 
पुटे श्वासे प्रवहति सति सोम्यमन्वादोनां प्रवोधकालः। इतरेषामागनेयाना- 

waa तदा स्वापकाल । एतत्सकलमविज्ञाय wag मनोषितषु कार्येषु 

विनियोजकः माघकस्तषाग्बमरछाक्तेणकारो भवतोत्यथः । मूषि ताः ` -निर्व्यापाराः | 
साघकसमोहितसंपादन निर्व्यापार इत्यथः; । स्वापगाः - सु्रवत् साधकानभि- 
qa wa गुरोविदयाधिगमदिवसमारभ्य तदुक्क्रमभजनानङ्गो कारात् | 
अत्र सन्धिर्टिव्यत्वादचिन्यः | मत्ता मन्ताः- समोचौनभजनणशोलस्य साधकस्यार्था- 
न्थ समं साधयन्तोत्यथः | पत्रेषु पठनात् यथाविधि गुर्सुखादधिगममन्तरेग 
यतः कुतयित् way मन्वादोन् दृष्टा aa पटित्वा जपादिव्यथः | अन्यवः. मन्वा 
कतभ्या बहिभूतेः | तषां तत्र नाम साधकस्यानवधानपटनादा सम्भवः | कौलिताः — 
यथा कालाख्यः wee मकुडयादिषु भित्ररूपः तद त्रामसाम्यसाधकानवधानसंपादि- 

तरत्तरेः कोलिता इत्यथः । रुदाः- निरुदवा; - निवारिता इत्यथः । faafarat:— 
विगतसन्धिकाः -गुणव्रद्धिवणादे ्ादिप्राप्तो सत्यां अरक्रतसन्िकाः। प्राप्ठदुःखा-- 

पाप्षक्तेणाः। वरिसमन्विताः वंरिमन्चादयंः सहोपासिताः। मन्ताङ्गमन्योन्यं 

व्ररलक्षणसुपरिष्टात् वासनापटले वच्यमाणत्वादिह नोक्तम् खण्डोभरूताः - ` 
भिन्नविग्रहाः। अ्रंशजापात्- मन्तविद्यानाभेकटेणएजापात्। | APSA: अङ्ग- 
न्यासमन्वहोनाः । असंत्तताः अगोपिताः । गोपितन गोरं पृकाशनेन नेष्फल्यः 

= कक क 

(१) aq इति Ate Jo पा | 

(२ ) मन्वम्तच्चम्यादिति उति Ale Yo ae 



१म पटल | मन्तटोषादिदथयनम्। cel 

अपृणरूपाण्किन्नाः स्य: स्तम्भिताः atcarfaan: | 
अकालविनियोगेन प्रवोधः (१) स्वापगा जपात् woo 

मत्ताः Tay (२) पटनादन्यवगस्तु कौलिताः | 
रुद धा विसन्धिकाः प्राप्तटुःखा वैग्सिमन्विताः 1197! 
गवगडोभृतास्त्व गजापाटङ्हौ नास्त्वमं रताः | 

aga नोपदिष्टा ये हौनवीर्याम्त् त मताः ॥७८॥ 
सदा प्रयोगात् कुगठत्व' क्रिएताऽतििलम्बनात् | 

रगगा प्रलपनर्जापादन्यमन्चं : महाविलाः ॥८५॥ 
उपिन्नावम्धया जापात् वेषम्याद्वमानिताः | 

पञ्चविंणतिरुदि्टा cates] गसयत गुरुः ॥८१॥ 

च सव्वमन्देवतानां मवत्लोयते । अपृगन अनुग्रहविधौ पर्णाभिपिकादिगुरवा- 
ज्नामन्तरेण yada) होनवोयीः aise: अ्नुक्तकरणादमंजातगशक्तिना पृति- 
पादितत्वात् अम्मिन् शिं त्रकायकगाटभजनादनघकगत्ययः | कुरटत्वम् - - 
ग्रक।यकगरत्वम्। सुमिदा त्रपि aes: aa विनिवोक्तम्तोच्छणगस्ववत्कुरठाः 
निस्ते चया भवन्तोत्ययः i fae amfeaaa अरतिविनम्बनात् उक्तकाना- 
दधिकं विलम्ब मन्वादोनामक्तरावतनात्। रगणाः - पड़ना | पृनपनेज्नापात्-- 
श्रयोग्यं गलप्यालप्य जापात्। Bana :- जप्यमानाटन्यमन्वं : । आविनाः-- 

व्याक्लाः--एकम्मिन्मन्चं जप्यमान अ्रन्यमन्स्य मध्व मध्व जपत उभयोरपि मन्व 

Magan भवति तयोर्नष्फन्यानर्यादयः Aas: | Ste - परित्यागः | 

TAIT जापात्- गुरुक्तकल्ोक्रसखकल्ितमागष्वन्यतममपदाय यथयोदितक्रम- 

जापादित्वथः । वैषम्यात्- मन्वा देवतानां च जपपृजाहहोमादिपु वं षम्यात् | 
विषमभावात् हौनाधिक्यन इत्ययं; । अवमानिनः -परिभ्रताः। गमयेद् गुरः ` 

बच्यमा णोपायेनत्यच्च : ॥ ७४ ॥ ७५ wos ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७८ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२॥ 

(2) मृद्किताः स्वा इति me qe पाटः 

(2) मन्पव षु इति ae पुः ae | 



१६ मनोरमाख्यटोकासदिते तन्राज 

वन्धनं योनिमुद्राया मन्वाणां वौर्ययोजनम् । 
उभयं वोधयन् शिष्य संरन्नेट्गुसगात्मवान् ॥८२॥ 
गुगोलं च्षणमतावदादिमान्न्तु वेदयेत् | 
अदिमान्यविहोनास्त वर्गाः स्युः शरदभ्वत् ॥८३॥ 
लश्प्रादादित एवासौ कुर्वात्तत्तदहङ्गतिः | 

यदहङ्गार बिन्नानान्प्रत्मोाजायक्तं AT: ॥८४॥ 

अनाटिक्रमस सिद धमाहकादयन्तयोजनात् | 

तादाल्यसिद धिं तां विद धि सवमन्चाघबिग्रहाम् cu 
दिजातोनां त॒ संस्कार Feta समुटादतम् | 

तषां च aa तवापि विद्यया विधिमाचरेत् ॥८६॥ 

म बिद्ाा्मरगण' gata कियां aaa चोदिताम् | 
तन तन्प्रयतासिद धिः सवत्र भवति ध्र वम् ॥८७॥ 

न - ---------- = 

वन्यनमित्यादिभिवि ग्रहाम् इत्यन्ते तुभिः श्रोकंटशिकिस्य कतव्यमुपदिशति | 
तत्र बन्धनम._--अनुसन्धानम.। यानिसद्राया उत्तरत्र होमपटनले पाणमानसयो- 

मू लाधारादि्रह्मरन्यावधि सुषएुम्णान्तरालेन गसमागमरूपा योनिम् द्रा तदनुसन्धानं 
योनिम saa इत्यथ : । वोययोजनम --उन्तरत्र वासनापरले पौक्तस्य मन्त 
वौयस्य मन्तं ण माघकनच योजनं मन्वोययोजनमित्यथ : ' एतदाराधप्रम् खात् 
स्फटतरमवगन्तव्यम । ्रादिमान््यम. आदिममन्त्यञ्च । आदिमान्ता विहना: -- 
्रादिमान्तज्ञानसम्बन्धविदोनाः | वर्णाः--कवनलमन्नर विग्रहा मन्त्रा इत्यर्थ : | तत्त 
दद्धं क्तिम_ मादकाया त्रादययन्तात्तरहयात्मिकाम् ॥ ८३॥८४॥८५॥ ८६ ॥ 

अनादोत्यादिना श्रोक्नेतदुक्त' भवति। अरनादिसिदक्रमागण्णमक्तराणां सम् - 
दायरूपाया माटकायाः प्रथमचरमाक्तयोरकारहकारयोर्योजनात् मंजातरूपमहं 
me तदथं च त्रा्यन्तपुत्याहतिन्यायेन Maa माठकात्मतां तत् वाऽच्यरूप 

सवं टेवतात्मतां चेति ॥ ८७ 1 



HOT नाध्क्लत्यकधनम् | ५ 

अन्येषामपि वर्गानां विद्यया समुपाचरेत् | 

fara बिदयया दाहा विदायाऽन्यत् समाचरत् icc 

मम्य ज्य भोजयेटेकमनक वा स्वशक्तितः | 

योगिन विद्यया fas’ परवतश्च निमन्वितम् ice 
fa = + 

उमिकावसनादास्त पूजयित्वा (१) प्रणम्य च | 

विद्यया विख्जन्मन्ो सखविदासिद्धये शिव । ॥< ०॥ 

गुरोस्तु जन्मदिवस बिद्याप्रार्चिदनि तधा | 

स्वजन्मद्वस नायव्याक्चिवासरमेव च ॥< १॥ 

अ्तरवयसम्पातदिनः पुर्णादिन तथा| 
^ * € षट पर्वागि fafmerfa सदशं (२) सप्तपवेकम् ॥<२। 

मासतो saat वाऽपि कुर्यादेतेषु प्रूजनम् | 
qa जोबित निव्यव्याप्र तत्पुचकादिकम् (२) ॥<३॥ 

पजयेत्तत्समं a च प्रणामादां रपाचरेत् । 
~ $ A (९ 

तदभावे तत्कुलौन' Aga आ समचयेत् ॥< ४॥ 

दिजातोनामिव्यादिभिः गरव sam: पञ्चभिः ओ्चोकर्नाथक्तत्यमुपदिशति | 

तव्र--दिजातोनां - त्राद्मणक्ततियतरै्यानाम. ।  मंस्कार' जातक्माटदिकम । 

अन्येषां व्णानाम --गद्राणाम अ्रनुनलोमप्रतिननोममङ्गगत्मनां च ITE ८७॥ 

८८ ॥८८॥<८८॥ 

गुरोरित्यादिभिभवेदिनगरन्तेः पञ्चभि; ara: पर्वादिकमुपदिशति। तत्र 

अरन्नरव्रवमंपातदिनम - उत्तरत्र माढकापटन वच्यमाणान्तराव्कदिनपु वगा 

aed घरिकान्नर' च तौणखन्नगाणि यस्मिन् fea मगतानि भवन्ति तटक्तेब 

ब्रयमम्पातदिनम | तत्प्रकारस्य aaa स्म् टतर' वच्यमाणत्वादिड न प्रपञ्चितम. ॥ 

८१ ॥०८२॥८२॥८४॥८५॥ 

( ! ) waft fa ae ge पा (२) dan fafa ae Ale Je ae: 

(2) मुरोम्त् stam दर am ततपूवकादिकमिति ae पुर पा०। 

र 



ot मनोरमा ख्यरोकामदिते तन्वरा Ft 

स्तुवौत पञ्चभिः Mamta मवेसिद्धय । 

प्रातः प्रवाधसमये जपात्सुदिवस' भवेत् (१) ॥<५॥ 

नमम्तं नाथ | भगवन् | शिवाय (2) शिवरूपिग | 

विद्याबतारमंसिष्ये स्वीक्ततानेकवियरह | ॥<६॥ 
नवाय नवरूपाय परमाय करूपिग | 

मर्वाज्नञानतमामदभानवे चिदह्वनाय ते e901 

aay दयाक्रप्तविग्रहाय शिवात्मने | 

परतन्वाय भक्तानां भव्यानां भव्यरूपिगं yer 

faafaat fazara विमणाय विमशिनाम् | 
प्रकाणानां प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञानरूपिण yee 

पुरस्तात्पाश्वयोः पृषं नमस्क AIT: | 
मदा मे चित्तरूपेण बिधहि भवदासनम् ॥१००॥ 

भूमितत्वमयौ aifattfa सम्यकसमीरितिा | 

नम दत्यादीरामनसिव्यन्तः पञ्चभिः ओकीर््राघम्तोत्रमुपदिश्ति। aa 

नवाय मवटा नवनवत्वस्प्ृहणेौयाय | नवरूपाय- नवमङ्ख्याविश्ि्ट विग्रहाय | 
परमार्चैकरूपिण - ग्िवत्वनकविग्रद्ायेत्यथ:ः। विकेकविमश्योरिटन्तादन्तयो- 

याथात्मयरज्ञानमथयः:। प्रकाशाननम. - मतद्ररूपाणाम ॥ ee GON CTH 

८८ ॥ १०० I 

पुरम्तादिव्यादिना Akane भवति। टेणकानाकारेस्त्वन्मयतां मे विधे 

होति शिवम ॥ १०१ ॥ 

(१) व्रजत् इति ae Ye पाः 

(2) गुम्द्पिग इति Ato go पा | 



१म पटने ] उपमदारकय्यमम् | १८ 

अस्या निःफालनाचित्त तत्त्व स्वात्म(४)मात्क्षतम् ॥१०२१॥ 

इति षोड़णनित्यातन्त ग्रौकार्द्मित aad पटलम् (२) | 

इति पोड़्गनित्यातन्त षु योकादिमताख्यस्य पग्पुग्स्य caw प्रपञ्धमार-- 
मिदहराजप्रकाण्राभिघानन सुभगानन्दनायन विर्गचतायां मनोरम)ख्यायां व्याख्यायां 

न्ता वलागादिप्रकाग्रनपरं प्रथम oz परिपरगं परार्टम ॥ ग्रन्यम॑ख्या | 
प्रथम यन्म कं स्यात् WARSI ्रतात्परम । 

व्िषष्टिरिति fafer व्याख्यानं मम्यगोत्नगात् | 

(0) aaa Ale इ TARA पाटः (२) प्रयम. G24 इति ate yo पाड; 



अथ दितौय' पटलम् | 

अरय नाधान् प्रवच्यामि acura नित्यविग्रहान् | 

विदावतारसोपानभृतांस्ततपृजन' तघा ॥ १ ॥ 

प्रकाशोऽथ विमशोऽन्यस्त्वानन्दोऽपर इत्यपि | 

नामभदादह लोके कल्पयन् दिव्यरूपतः ॥२॥ 

चयस्त भाः समुत्पन्नाः सिद्धाश्च चय एव ते | 

ज्ञानः सत्यः gu इति श्रौमुखाम्तं समीरिताः ॥२। 
दिव्या मदन्तिके नित्य सिद़ा भूमाविहापि = | 

निवसन्ति ततम्तेभ्यः समुत्पन्नाम्बयस्तथा ॥४॥ 

(१) साभावः प्रतिभस्तदत् सुभगश्च ति नामतः | 

ते भूमावेव मततं निवसन्ति मदात्मका: ॥५॥ 

एवं तेनेवभिस्तन्त' लाक्षे प्रयितवभवम् | 

अकल्पयत् कादिशक्तिस्त्वदनन्या Hd युगे ॥६॥ 

एते हिनवा दिभुजा ललिताकारम'युताः | 

प्रसन्नवदना; AAT वबराभयकरान्वितिः ॥७॥ 

द्वितौय' पटलम् । 

पृवस्मिन् प्रमे पटने तन्वावताराटिकमुपदिण्यानन्तय' सकनपुरषाध प्रका 

कानां तन्ावतारकाणां नवानां नाथानां स्वरूपं तत्सपयाविशषादिकमुपदिश्ति - 

(१) म्भाव्रप्रतिभमद्रत इति सो पुर oe | 



स्य पटने | नवनाघोत्पत्तिकायविद्याप्रमारणमन्वाणां कथनम् | २१ 

पज्या एव विधा; सखस्वमग्डलादिषु पजन | 

देवो ोचक्रस aT (१) टेवाकाराम्तदान्नया ॥८॥ 
, 

(२) प्रियान्नराभिधानाम्तं सवऽप्यानन्टस युताः | 

स्वमग्डलेष नाघान्ताः शक्तयन्ता दवि ! मण्डले ॥<॥ 

माया लन्मादिकास्तदन्न वार्णास्याम्तथा भवत् | 

नवानां मवशक्तौनां देवतानां च पजन ॥१०॥ 

at बिदा सवसन्तोषकारिगौ सवसिदधिदा | 
सप्रा्नर्या तया 2fa ! (3) प्जयेन्नामपृवकम् ॥११॥ 
तां मे कथय विद्यांतु या सवप्रियकारिगौ | 

गरु डवि । महासिद्धिकरौ सवप्रियं करौ ॥५२॥ 

aq नायानित्यादिना aga इतन्तञ्नोकगरतात्मना दहितोयेन पटनेन । तत्र अग 

नाध्ानितादिभित्रामप्रवकमित्यन्तं रेकाटगभिः म्नोकन्रवानां नाधानामुत्त्िक्रमः 

Aaa तैविद्याप्रमागणः तन्मन्तांयोपदिरति । तत्र- मद्रपानि्युक्तया नित्यविग्रः 
इत्वम । तथेति ममुचय । योमुखाः- -योगब्दायमंज्ञाः । मदात्मकाः--गरिव 
रूपिणः | एत अ्रमाधारग्णः (४) त्रयक्तरनामानः । मवमाधारणाः ATE 
नव । विक्रमेण दिव्याः fast मानवाय वेदितव्या इत्ययः । एतषां नवानां 
नायानाममाधारगत्रयन्नरनामायप्रतिपादननाखण्डविग्रद्रग्रिवरूपत्वमागाध्मुखाटे 

वाऽवगन्तव्यम्। स्वस्वमण्डनाद्रिष्वित्यत्र मण्डनान्य॒त्तरत्र वच्छति। arte 

n=: स्वगोपादिविषयः। आनन्द्मंुता इति आनन्द्ग्ब्दटोपरतमज्ञा saz: | 

नवानाम् नाघ्ानामिति शेषः । नामपूवकम् -तत्तत्रामपृवकम् ॥१॥२॥३॥ 

४॥५॥६॥७॥८॥८॥१०॥ ११॥ 

ताम्प्र इत्याद्यनममास्िनिरिव्यन्तंः पञ्चभिः ara: मकनग्रक्तिलन्व माधा 

मपरात्तरं मन्वमुपदिगति | नत्र या--मप्रान्नरो विद्या ! जवौ- प्रकागः। Aaa 

(> ) amma दनि मा पुट पा०। (>) वंयन्ग इति माः Yo प्रा 

( ॐ ) द्वौमिति मृ: 5 पाः) { ४ ) रगा दरति व qe पाः 
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जवो मर्त्समोपेतो गोता च धरया युता | 

प्राणोऽपि मस्ता युक्तः स नभः स्यात् हतोयकम् 1231 

yaaa च्मयोपितो ज्या च बातसमन्विता | 

व्याप्र मरुतस ws नभोऽग्निः सप्ताक्षरम् ॥१४॥ 

एवं सप्ता्नरो प्रोक्ता शक्तितन्त घ् सििदा | 
सर्वासामपि शक्तौनां देवतानां च नामभिः ॥१५॥ 

योजयेत्नामपूर्वा सा सिद्ध्ये साधारण तथा । 
शक्तितन्तादहिभू ततन् षु नमसा स्थितिः ॥१६॥ 
नवानां नव नामानि नवार्णानि पृथक् पृथक. । 

तानि सप्नात्नगौयोगात्पत्येक षोड़्शाक्रम् ॥१७॥ 
निल्याघोडशरूपागि तानि ज्ञ यान्यनुक्रमात् | 
तेषां नवानां नामानि मण्डलो करण प्रिये ! ॥१८॥ 

पारम्पय्यमिदि प्रोक्तमािविदयान्वयस्यितौ | 

तन WE न शुद्धिः स्यादिदाायामन्यधाऽन्यधा ॥१९॥ 

आकारः) गोा--दकारः। धरया- उकारेण | प्राणः ककारः मरता प्राग्बत् 

नभः--मकारः- विन्दुरित्यघे;। ठतोयकम्- अरत्तरमिति शेषः। जवो-- 
प्राग्वत् | च्यया--उकारेण | ज्या--जकारः | वातः-- रकारः | व्याघ्ठम्- यकारः। 

मरुत्- प्राग्बदाकारः । नभः- प्राग्वत् । अग्निः ईकारः। देवतानाम. 

त्युक्तिः पुविषया ॥ १२॥ १३॥ १४॥ १५॥ १६॥ 

नवानामिव्यादिना नामानोत्यन्तेन सविपादेन aaa षोडशनित्यात्मनां 

तषां नवानां नाथानां षोड्णाक्तराणि नामान्युपदिगति । तत्र । षोड़शात्तरम्- ̀  

नामेति शेषः ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

मण्डनोकरणमित्यादिना अन्यथा इत्यन्तेन पादादिना aaa पारम्ययः 

स्याविच्छित्रत्वसुपदिगति । aa मरडलोकरग' seat: संबन्धतः । arf 

प्रामाण्यम् | अन्वयः-- सन्ततिः ॥ १८ ॥ 



[लि > नामत्रयनामान्तरनेग्वनाटिक्रमकथनम् | 2 A 

माधक्रानां तु नामानि दिनपर्यायतोपि at | 

दिनात्नराग्यपि तधा अमायोाऽनन्त्मेव च (2) ॥२५॥ 

नाम पर्यायतः ara कालावाप्रमिति द्यम् | 

प्रसिट्ध वाह्यतो यच्च तौगि नामानि साधे ! ॥२१॥ 

ama मम्प्राप्रविदास्तु aad स्विभिः स्तुतम् | 
पृजाश्नोकस्तुतोः कुर्यात् पारभ्पवप्रमिधये ॥२२। 
गुरुमण्डलपृजां तु कुर्वात्सपतसु wg | 
पर्गावां षाड़गार्णानि नामान्चालिव्य पूजयत् 11731) 
अन्यत्र पवषट तु नवार्गान्येव लेग्वयेत् | 
प्रजयेत्तव तवापि बदन् सप्ता्नरौ' शिवे ! ॥२४॥ 

गुरुमग्डनपृजासु सवच नव चोदिताः | 

उपचाराम्ततम्ताम्तं : पृजयेत् गृणु तान्यपि ॥२५॥ 

माधकानामित्यादिभिः प्रमिदये इत्यन्तेम्विभिः श्रोकम््यानां त्रयाणां 
araaifa atin नामन्युपद्िशति। aq वा ममुच्चये। तन नामदयं 
भवतोत्यथ्ः | दिना्षगाणि- पञ्चविंगपटन वच्छमाणानि । तथा दिप्रकारागि। 
aaa. - अविमजनौयः। अनन्त्यः- अन्त्येन mate visa: प्रकार इति 

शेषः । एतदुक्त भवति - उपण््टि।दच्यमाणेषु घ्रटिकाक्तरषु विमजनोयत्तकार- 
योरकमङ्गोकत्य एकमपास्य पञ्चाणदक्तरागि भवन्तीति । पर्यायतः प्रापम्रम. -- 
स्वगु रोनामान्तरतः WAM) कानलावाप्रम --ग्ुगाटिदिवममारभ्य विद्याप्रामि 

दिवमातधि नव नवमंख्यया इतपु ग्रुगदिवसेषु ग्ि्टदिनमंख्यया प्राप्त 

नाम । वाह्यतः fasa मानापिषदत्तम । तस्विभिः- नामभिरिति aa: | 
पृजाञ्नोकम्ततोरित्यत्र मण्डलादिषु gat पर्यायप्रापन नामन्नंव कुर्यात् ॥२०॥ 

॥२१॥२२॥ 
गुरुमण्डन्पूजामित्यादिभिः ममौरिता इन्यन्तयतुभि : ara: garawa 

नामाक्नरलेखनक्रमादिकमुपदिगति । तत्र मप्तपवारायपट नोक्तानि | नत्र तत्रापि 

(>) वाद्ति Ste J- पार 



238 मनोरमाख्यटोकासदिते तन्वराजे 

गन्ध' ga तथा धुप sto नेवेदयक' तथा । 
Tae नमन स्तोच' मूत्मनति ativan: ॥२६॥ 

गुुमग्डलनिर्माण ats कृर्यान्प्रग्वरि ! | 

फलकायां WMG वापि सुशट्ध yaa स्थिरे ॥२७॥ 

प्राकप्रत्यगदन्निगादक च aaa दग विन्यसेत् । 

पञ्चाङ्ग लान्तरालानि ततो Zafar ! जायते ween 

एकाशौतिपदोापेतं चतुर खन्त्॒ मण्डलम् | 

aaa प्रथमं दितौ यन्त॒ पुरोगते yee 

तद्वामे (१) तत्त. तोय चालिखन्नवनवसुपि | 

एवं नवनवोपित' मण्डल' BAGG ॥३०॥ 
नवकः नवधा क्रत्वा मध्ये सृचदयाप गात् | 
तष नामागनवकमालिख्याभ्यच॑येत् क्रमात् ॥२१॥ 

पर्णा पवणि तन्द्रध्ये क्रत्वा सृववय' चयम् | 

वच्छमाणेषु मण्डलेषु मप्तात्तरोयुक्तं नामभिः प्रूजयेदित्यथः । सखात्मना -- are 

ममपतात् ॥ २२॥२६॥२५॥२६॥ 
गुरुमण्डलेत्यादिभिः क्रमादित्यन्तः पञ्चभिः aa: षट सु पवसु पृजनोयगुरु- 

मण्डलनलेखनपुजादिकमुपदिश्ति | ततर आलि त्रवनवसख्पि- नवसु नवकेषु 

नाथानां नवनवकान्यालिखेदिति । एतदुक्त भवति । एकाभीतिकोेषु मध्यनव- 

कमारभ्य तत्पवादिगतनवकादिषु wary नवकेषु प्रादक्तिणयेन नवानां नाथानां 

क्रमेण ( २) तत्तन्मध्यको्ावस्थानं. इतरेषामुक्तक्रमेणाभितोऽवस्ानच्च जानोः 
afefal ay नामाण्नवक' मध्यमुपक्रम्य पर्वादिग्रादच्निरेन लिखेदिव्यथः ॥ 
२७ ॥ २८॥२८॥२०॥२१॥ 

पगत्यादिभिः मिडये इत्यन्तं : पञ्चभिः wa: प्रणस एजनोयगुरुम ण्डलविशे- 

(2) aaa anata इति मो० qo पा०। 

(र) at मध्यति वन Ye पा०। 



‘ गुरुम ग्डलगिष्यपरोन्ाकान्तारि रब पटने | AS ATU ATH TAT CHAT | २५ 

पोडगौक्लत्य aaa लिखन्नामानि तानि वं sei 
एवं gat गुरौ जोवल्युपेते arate वै । 
स्यानानि मण्डलौक्षत्य तव चाऽऽलैखने मते 11331 

एवं यः पूजयेन्नाधान् पवखवदहितः शिवे ! । 
स देशिकवरः सिद्धः तस्म्राट् विदधाि(१)सुत्तमा ॥२४॥ 

अन्यथा ऽवार्चिरभयोरनर्याय सुनिथितम् | 

व्याधिशस्ादिप्रौडा वा चित्तभान्तिजंले afa: ॥२५॥ 
इत्यादिव्यसन(रप्रा्षिनुपादशनितो सतिः | 
तस्प्रादक्तक्रमेगेव कुर्यात् सवाथेसिद्धयं ॥३६। 
एकदिविचतुःपञ्चवर्षाण्यालोच्य योग्यताम् । 

भक्तियुक्तान् गुणांश्चापि क्रमादगषु सङ्करे ॥२७॥ 
पञ्चाटक्लक्रमेगेव वदेद्विदामनन्यधीः | 

अन्यया Berea सशिष्यो गुरुगाप्रयात् ॥२८॥ 

पादिकमपदिगति | तत्र- तेष्व वं faafeaa एवमिति--पारम्पयप्राप्तमम्प्रटाय- 

क्रमेण लिखदित्ययः। तदयघा--मध्यचतुदये वामाधःख्ितं को्मारभ्य 
मधचतुटव्ं प्रादक्ति्वेन परोतप्रामुक्तक्रम' वदहिरपि तथा परोयात्। मामु 
पतै मुक्तं | मण्डनेोक्रत्य- वत्तमानिख्य। अ्रन्यया-- गुरुमण्डन्ा्चाविरदहिता 
इत्यर्धः। इत्यादि रित्यव्रादिगचव्द; सर्वानघनिवारणादोनामुपलन्नणम ॥ २३१ ॥ 

३२ ॥ ३२॥ ३४॥ २५॥ २६ ॥ 

एकद्दोत्यादिना गुरुगाप्रयात् vada श्रोकदयेन amiqeua: शिष्यस्य 

परोत्नाकानलादिकमुपदिगति। तत्र योम्यता--प्राक्रममाचारश्इवत्वाटि ॥ २७ ॥ 

ao ॥ 

— —— ae 

(८२) fean frac इति मृ< पुः पादः । 

( = ) न्यातिन पाटिति म् < पुर Uo | 

8 
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चक्र टेव्यां तथा शिष्यं प्रतिष्टा विविघोच्यत | 

सा तु तच्चविदा कार्या सम्प्रदायानुरोधिना zc 

fat शुभग्रहोपेतऽनुकूले गुणशालिनि | 

मुद्धतं कारयेट्विद्रान् पूर्णायां वा शुभोदयं ॥४०। 

अ्नरवयसम्प्रातदिने पुर्णण़दिनिवयं | 
MAT पञ्चखन्येष्, सवदा वा शुभोदयं ॥४१॥ 
कुर्यातप्रतिषठां सिदधात्मा (१) नत्वन्यो (र) ज्ञानगवितः | 
गुवनुन्नाखत मोहाज्ञोभाट् वा कुरुतं यदि ॥४२॥ 

सपुवदारो निधनं प्राघुवच्चिरय व्रजत् | 

तस्यात् पर्णाभिषिकेण प्राप्रानुज्ञः समाचरेत् ॥४३॥ 

तौ द्राज्यट्ग्धं : प्रयमं नालिङ्जेगाग्भसा तत; । 
—___ 

चक्र देव्यामिव्यादिभिः समाचरेदित्यन्तेः पञ्चभिः ara: ufasaafaarte- 

कमुपदिशति । aa चक्र -- ललितार्चाचक्रं । देव्याम्- देवे मृत्तौ । सम्प्रदाया- 
नुरोधिना--विदिततत्ल नापि नित्यनेमित्तिकोपास्तिनिरतेन । सिरे राशाविति 

शेषः । अनुकूल-- इति दिनादिविवयख । गुण्ालिनोति--मुहत्तविशेषणम् | यदा 
तदसिद्धौ । वा--अवधारणं | पूर्णायां - विग्गेषतः are एभोदये कुर्यात् । तदितर 
त्रन्तेतेत्यथः। अरक्तरत्रयसम्पातदिने--पञ्चविं शपटनोदितात्षरक्रमैण दिननित्या- 

घटिकान्तरे(३)ष्वं arava तरिस्थानद शनं यस्मिन् दिने तस्सित्रित्यथः:। पर्णदिन- 

aq पञ्चमोदगमोपञ्चटगोषु तिधिषु । प्रोक्तेषु पञ्चस्डन्येषु- प्रागुक्तेषु सप्तसु vag 

तोटितं पवदयं वजयित्वा अन्येषु पञ्चखित्यथ : । सवदावा शभोदये वा 

carat | तिथिवारयो गन्नत्रपर्णदिवत् प्रोक्तमख्विलमनवेच्य खात्मनः श्वासस्य 

श्भोटय एव ज्र्यादिल्येकः पत्तः सिदविषयः । सिदात्मा तच्ववित्। मोहः — 

ज्ञानम् | लोभः-- वित्तेच्छा। निग्यं-क्तेगशस्यानम्॥ २८॥ Ben Ben 

॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 

त्ोद्रेत्यादिभिभविष्यतोव्यन्तेरषटभिः sia: योचक्रप्रतिष्ठादिकसुपदिशति | 

(°) mara इति qo yo qe | (२) ज्ञानवजिंत इति te go पा०। 

(९) चरयोरेका इति १ go are | 



रय परल | गोचक्रप्रतिष्टाटिकथयनम् | २७ 

अभिषिच्याध तोयेन कथितना(शच्रोषवैः ॥४४॥ 

आवाद्याभ्यच्य तल्लग्नं चक्रं संस्थाप्य yaa | 
नित्यातत््वा्धिकालोल्यविययाऽभ्यचा ता; क्रमात् ॥४५। 
स्पशन् जपेत् कराग्रेण श्रौ चक्र प्रजयेदपि | 

एवं feaaa’ कत्वा ततो famed भजत् ॥४६॥ 
> > $a > 3 >, >^ ¢ ॐ 

गन्धे: पुष्यं aad पेर्दपेनवेदयतपंगेः । 

विरावं gaaeat (2) योगिनोयोगिभिः समम् ॥४७॥ 
एवं देवौप्रतिष्ठायां क्रमः सा्चिध्यकारकः | 

गुरवे efamt दयात् waar शिवात्मने eri 
* ५ ©* 

wae वा तदधं वा तदधं वा तदान्नया | 
न चत्तच्छक्तिसङ्क्रान्तिः कथमस्य भविप्यति ॥४९॥ 

गजाप्वमहिषोमेषपशुदासोमहोयुतम् | 

सुवं भूषग' वासो भवन' वाऽन्यदौष्ितम् ॥५०॥ 

aa क्रथितनाक्तरौपधः--पञ्चतिंग्परलोक्तः पंचाणदटक्तरोषघेः | नित्यातत्वासि- 
कालोव्यविद्यया-- पञ्चविंगपटनलप्रोक्तकानावाप्ततदिननित्याविद्यया | ताः क्रमात्-- 

तत्यरनप्रोक्तपट तिंगत्सप्तशताधिकविं शतिसदख्राणि नित्या विदा; । अपिभित्र 
क्रमः। अपि वा wr जपदित्यय:। एतदुक्तं भवति-- ्रावाहनानन्तरन्त- 
दिननित्याविद्यया मूनविद्यातातोंयखण्डन मूलविद्यया च प्रत्येकः त्वार 

maa क्रमसपर्यानन्तर' ताभिः gaa) alo वा स्प्ष्टयोचक्रः MAAS 
विश््टिः कालनित्याम्ता जपिदिति । नपे --प्रोतिदायकंरख्तंः। एव देवोति। 
ूर्वाक्तक मादिति शेषः | तदान्नया-- गुरोगि्च्छिया | भवनं वेत्यत्र aT: मम्. 

चय । स्वशक्तितः -यघाविभवम. । दात्तः ममम्त सखन्यापारन्तदनुमतमेव 

कुया दित्यथ : ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ BON छट ॥ ४८ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 

(2) कचितरक्तगापधेग्ति die पु पाः 

(२) दरवा इति ate मृ Jo पाः, 



र्य मनोरमाख्यटोकासदितं aa 

दयात्स्वशक्तिता भक्तया त्वशक्तो यदि सवधा (१) | 
स्वदासौ तदाऽऽयन्नम्तं न सिदधिभ विष्यति ॥५१॥ 

(2) ( वामेशनापि संपृज्य तत्ततफलमवाप्र् यात् | 

कार्या योगेषु योगेषु वाऽऽन्तरेष्वितरेष्वपि | 

वार चतिथिसंप्रोक्तमन्तं वाचं खच saa: | 
आहत्तामचयेदग्निर्नोवाग्बौ शदिग्गतेः ॥ 

रोगशान्तिसमुद्योगफलानि समवाप्र यात् | 

वागामिल्यधिया प्रोक्ता तिथिनन्नवद्बताः | 

लङा स्तिथोनां च वद् मे परमेष्वर | । 

वद्किद् खाम्बमाविघ्रो भुजगा षरम्खो रवि; ॥ 
मातरश्च तथा eat दिशो यन्नेषवरो हरिः | 

यमो हरः श्री चति fasta: परिकौतिंताः ॥ 

नन्नवटेवताश्चापि गु वच्य यधाविधि | 

afsaat च यमो afsutat चन्द्रः शिवोऽदितिः | 
गुरसर्पाश्च पितरः अथेमा भग एव च | 
foamy तथा त्वष्टा मरुतेन्द्रागनिमिचकाः ॥ 

दृन्द्रनिकट fa यल्लानि fasa देवा हविस्तथा | 

वसवो AHN: पञ्चादज एकपद स्ता | 

अहिर्व्रास्तथा पषा प्रोक्ता नक्षचटेवताः | 
कारस्करश्चामलकोटुम्बरो जम्ब कस्तथा ॥ 

खदिरः ama च पिष्पलौ नागरोहिगी | 
पलाशः ्रच्तकाम्बष्टः विल्वाजं नविकङ्ताः ॥ 

 - ~ ---~- ~ ~~~ - 

(१) सवदा sfa qo qo qo | 

(2) ८) viz Tat ग्रथोमूनपुनक एकस्मिन्न व वतते तस्य व्याख्या च नास्ि। 



2 पटलं ) टेवतादिकथनम् | 

ATT: सरलः HIRT: पनसस्तघा | 
अकः wat कटम्बश्चाभृतो निम्बम्तद्यातिमः ॥ 
ayaa ति AMAT ठन्नाभानां क्रमाटमी 

अश्रवं गजमदं मजं सप सर्पिणी च विडालिका ॥ 
अ्षमा्गौमुखा मृषकौ हषमाद्िषौ | 
व्याघ्रश्च महिषो व्याघ्रौ खगो सखगणशुनौ कपिः | 
गोवरडवानरा नारौ तुरङ्गी च नगो गजाः | 
यदा रोगादिद्ःखात्तिः भवेत्तत्पू्वमे सुतैः | 
मुद्धतं; Ham चति शान्तिः स्यादविगुगेनधौः | 
आधार पञ्च चक्राणि स्वाधिष्टाने चतुष्टयम् | 
mag भावयेत्तानि तावन्ति मणिपुर | 
अनाहत ततः पञ्च यन्टाणि पग्भिावयेत् | 
Argiva तु चत्वारि परञ्चाज्नायोमिति क्रमात् | 
तत्तत्तिथिदिनष्व उं भावयेत् षोड़णौ' गिवाम् | 
तत्त्चकगतां sat पृजयत् स्बसम्पद | 
अआधारादिषु चकाणि भावयेद्धानयोगतः | 
ननु सवच सर्वाणि wag कदाचन | 
भावयानामगक्तानां तत्तदखन्तादहिस्तया ॥ 
प्राक्तान्याधारपद्यानि क्रत्वा तवार्चयेद्िधिम् | 
एवं दिनेषु ata पृजयचकगतां शिवाम् ॥ 
मपृज्य टवोमिष्टानि प्राप्र॒यात् प्रोक्तवामरः | 
वलिं च sais a a वासरप॒ यथाविधि | 

पञ्चागन्मिवनान्यव प्रोक्त चक्र गक । 
मध्याह्न सश््ययोश्चापि चक्रम्यानामपीग्वरौ ॥ 

ec 
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णशतिचक्र मन्तचक्रमानिनां गामिनां -- | 

कूटानां मन्तरूपाणि प्रोक्तानि स्फ टमौवरौ ॥ 
वेस्तेघां तेषु कालेषु वलिं दद्यात्तयोत्तरैः | 
टेव्यास्त्वनुग्रहप्रोक्तः निवेदं सिकथ्क' महत् || 
निधाय तस्य मध्ये तु क्रत्वा sty घ्रतघ्र तम् | 
निधाय तद aaa मिथुनानामनुक्रमात् ॥ 
gaan टेव्यानां स्तेन सिदधिभविष्यति । ) (2) 
saan” शिष्यमाचारभूषणम् | 

पञ्चषट् कूटविद्याभ्यां भोधित' वदवासरेः ॥५२। 
कलग भिषिचाशु aaa सच्चिैश्य च । 
आधारे हृदये मृधि चक्रं afar मध्यतः ॥५३॥ 
AAA संस्थाप्य संपृज्य न्याससंयुताम् | 

fam विद्यां वदेत् कें टेव्यात्मा पृणसानसः ॥५४॥ 
देवतागुरुमन्ात्मतत्वं aa wraafgat (र)। 
शतं जपेत्तदग्रस्थो निकटे चिदिनं' वसेत् ॥५५॥ 

उक्तोत्यादिभिडनादिभिरित्यन्तैः षड्भिः aa: सच्छष्योपदेशक्रमसुपदेशनन्तरं 

fname चोपदिश्ति। तत्र -णशोधितं बहुवासरेः - ब्रास्तिक्योपास्तिभक्तोनां 

सेयज्ञानायं वहुवासरोधनम् | कलगगेः--नवभिश्तुभिरेकन वा | मध्यतः--मीच- 
कतयमद्तः। खान्तात् - दे शिकस्य स्वात्मनः | TAT पक्ररोथो देशिकमुखादेवा 

चायांभिषैकसमये लभ्यत्वाटिह नोक्तः । टेव्यात्मा प्र्णमानसः- खरूपं देवोरूपं 

विभाव्य खात्मानं तन्मयं बुद्धा । एतदुक्तं भवति- कवलं देवतारूपो दयामयेन 

चित्तनतरनिरपेत्नेण विश्वाकारेणोपदिशेदिति | टखेवतागुरमन्वात्मतत्ैक्यम्- टेवता 
गुरुमन्ाणां Aaa तत्वतः चतुघपटलावसानस्चनोकोक्तपकारेण | संचारिणी- 

(१) ( ) एटरन्तगन्ताः Wat यथाऽऽद्श मव मुद्रिता इति नात मुधौभिर्दोषटटिः कार्या । 

२) भावयन्प् टा इति Fo Yo पा०। 
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नोचत् संचारिणो शक्तिगुरुमेति न aoa: | 
तस्पात् तदन्तिके तस्य प्रजादे णादिमु द्भवेत् (१) we! 

तादाव्यसात्मनो AST गुगोमन्तात्मनो वतः | 

ततस्तदा समारभ्य तदायत्नाघनादिभिः॥५७॥ 

अधाभिषिक' दिविध समवाप्य तदाज्ञया | 

अनुग्रहादि कुर्वीत faga नान्या भवेत् ॥५८॥ 

विधाय चक्र' तन्मध्ये योन्यां war निधाय q | 

aaa: समापूर्याभिपिचाभिवदन्द्रनुम् ॥५८॥ 
कमागतसमाचारनिरते शक्तिगालिनि। 

द्वितीयमभिषेकन्तु कुर्याद् वात् ससिद्वय ॥€ oll 

faval विपुल चक्रं प्रतियानि च षोड | 

चिकोगानि विधाया मध्य कुम्भ तु विन्यसेत् lice 

—— el - 

चंचनला | मन्तातमनः-चतुघपटनावम। नोक्रपकारण | धनादिभिरिन्यव्रादिगब्द् न 

ग्हन्नेत्ादोन्युच्न्त ॥ ५२॥५३॥५४॥५५॥५६॥५७॥ 

अघ्राभिघकः दिविधमित्यादिभिः ममाचरदितपरन्तंः ogenfa: aa: 
माधकानां दिविधमसिवक'ः त्मकारादिकः चोपददिशति। तत्र--अनुग्रहाद)त्य 

alten न प्रयोगा उच्यन्त । विधाय चक्रम् त्रयस्वि'णत्यटनोक्तं पृजायन्म् । 

क्रायाटकः- वच्यमागान्तरोपधिभिः क्रथितभोनेरुदकंः। कमो- नित्यकमः। 

दितोवम्- पुर्णभिेकम् । faye चक्र प्रागुक्तः लल्लितापरूजाचक्' वच्यमाणः 
कुम्भनिधानयोग्यप्रमाग' विरच्येव्यघ; | तत्प्रमागन्तु तत्रेव aaa: | प्रतियोनि च 

aren विकोगानि विधायव-प्र्तििकोण व्रयस्विःगत्पटनल वच्यमागणन प्रमा 

गिन fara vara यथ्यामम्प्रदायं विलिखेत् । तन पोड्ग विकोणानि मम 

कक क न ~ न 

॥ छदरसत् दति मृ Yo lo! 
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सीवगं' गजत' ताम्र काच मार्लिकमेव वा । 
पूरित खारितोयेन क्रथितेनात्तरौषधैः ॥६२॥ 
fafaa aatatfa घान्यानि विविधानि = | 

हिरण्यानि सताम्राशि वासोभामभिवेष्टयेत् ॥६३॥ 

TAU चन्टनेश्च तपनसाप्वत्यपल्वेः | 
शतकतुलतावद्धं : मातुलुङ्ग फलान्वितेः ॥६४॥ 
fala कलशानन्यानन्येष्वं HANIA | 
ag ava षट्विंगत् पञ्चसंख्या; क्रमोदिताः ॥६५॥ 

मध्य चक्रेषु तोयादि कुत्वाऽऽबाद्याभिपूज्य च । 

कालात्मनिल्यामन्वांश्च जपित्वा पृवेवासरे ॥६६॥ 
— ~~ = 2 ~ — - 3 ee न ----- ~ ee 

वन्ति | एतदुक्त भवति-- योचकौ चतुरसखपद्मटलदटेवलाख्ानेषु ईतिस्थानेषु च 

विकोगानि dren त्रिकोगगभाीणयालिखदिति । मध्यं - aaa (३ )) 

( खारोतोयेन- (2) खारोप्रमाणतोयेन | खारो च पल ४०८६ | उक्तञ्च- पलाख 

कुडवः प्रस्य ment द्रोण एव च। धान्यादिमाने aise: | द्रोणौ घोडश्राभिः 

खारो कुम्भः काय विंगतिः । ) नवरल्नानि -वक्तयमाणानि पद्यरागमुक्ताप्रवाल- 
वैडयपुव्यराजवच्नोलमोमेदमरकताख्यानि । धान्यानि ~ ्रोहितिलसुद्माषयवगो- 
धमादोनि | पल्लवविधानं सुरद्रुमशखावासनया | मातुलङद्गफलोक्तया नारि 

क्ेरफनलाटिकसुपल्नयति | लतापन्नवाटोनां देशौसंज्ञा च खरूपे सुखागमविषये | 

सा age षट. त्विंगतपञ्चव्येषासंख्या पञ्चनवतिसंख्यानानां सोचकुस्थाना- 
मावरणशक्तोनां प्रत्येकं मूलदेवतावत्षो ड विग्रहवत्वात् । (२) (तेन पञ्चनवतिः 

शक्तीनां Gene, पञ्चदगशतानि विंगत्यधिकानि भवन्ति। षोडशभेदा 
सूलदेवतायाः | एवं षट् वि'शदधिकानि पञ्च ्णतानि शक्तौ नाम तस्तावन्त एव 

कुम्भाः पूरवौक्तप्रकारेण पञ्चविधकम्भसहवयराक्रमेण जाता इत्यथः |) एतदुक्तं भवति-- 

आयुधानां दैविधरात् अष्टौ षोडणशत्रययख(४) गभवन्ति वच्राकारेणान्योन्यमभिमुखानि 

(१) सवमद्धयोन्यां इति ate ge ate | (२) एतदन्तगतो a: सो० पुलक एव aaa | 

(३) एतदन्तमतो aa: dle पुलक एव वतते। (४) पोडशाख गम इति Ao Yo alo | 
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जन्मत प्रातरुल्याय खनिल्यां तच (१) WHA | 
महख प्रजपेत्पश्चादड़ोमं कछत्वा समन्ततः ॥६७॥ 

गृङ्गकाहलण ङ्गादि वादयसङ्गो तनतनेः | 
मुदितैर्यो गिनौहन्टेरेकेक' टेवतात्मभिः eri 

aa: (२) सम्पूजितः सादमभिषिच्चेट्गुरः खयम् | 
aad तस्य कथयेत्तद्ा प्रति सोऽपि तम् nee 

अनुतिष्ठ द्विच्छिन्र पर्यायं तस्य विचुयती | 
सहख' प्रजपेदि यामभिव्रैकसमन्तितम् ॥७०॥ 

अथवा षष्णवत्यस्तु कलशास्तव विन्यसेत् | 
तेष wat: AAT सम्पूजावाभिषिचयेत् ॥७१॥ 
एक वा कलशं Sates क्ल्वाऽभिषैचयेत् | 

एवं नैमित्तिक निल्यमविच्छिन्न' समाचरेत् ॥७२॥ 

-- --- ~ ~ --~-- ~ --- ~~ ` - ee oe = 

समालिख्य मवमडइयतिकोणस्य कोणत्रये तियग्रखात्रयेण atin विकोणणानि 

पोडगशविकोण गर्भाणि कत्वा तपामन्तराले वत्तमानिख्य away योनिषोड (रग 

व्र्रगभवन्ति वज्राकारेणान्योन्यमभिमुखमालिखेदिति । कालामनित्यामन्ान् 

पञ्चविंशे पटले वक्तामाणान् तदिननित्यामन््ान् | एतदुक्तं भवति- मवत्राभिपेकंषु 

पूवम्मिन् दिवसे अ्रधिवासनपूवमन्येदयुरभिषेकं कुर्यात् । अर्वा सद्योधितासं विद 

धौत । जन्म््त--शिष्यस्य जन्मदिने वूर्णाभिपेकं कु्यादित्यधः | होमं कुयात्-- 

नित्यद्ोमोक्तक्रमतः इति ओेषः | ममन्तत इत्यस्योपरिष्टादन्वयः । त्ते; -- Saar 

त्वेन पूर्वाभिमन्वितेः । खं क्रमम्- ब्र्तरक्रमम् | र विच्छन्रपर्यायम्-पयायगब्द् न 

षट्तिंगदिनान्यु यन्ते | एतदुक्तं भवति-गुर्वाज्नाखते प्यायविच्छित्ता माभिपेकं 

wave प्राययित्तमुक्रम् । विच्छिव्रदिनानां प्रत्येक सन्ध्यात्रयषष्टिवटिका जपः 

- a जम ~~ का 
———_ — —__ ड 

(१) निन्यान्ने प्रति ate ge पा (२) war q sfa alo ge me | 

(3) Wemeny इति ace Yo Te 

4 



२४ मनोरमाख्यटो कासहिते तन्वराजं 

नायेस्ततवेश्च निल्याभिः कालनिल्या (१) तु विदयया | 
आधार हदयं Me set सूये निशाकर ॥७३॥ 
ध्यायंम्तिसन्धा' प्रजपेत् aa व्यञ्चनखखरम् | 

न्यसेच्च माद्कास्थाने तदा तदं हसिद्धयं ॥७४॥ 

ग्रहाणां वपरी्येषु aya ग्रहमं दयोः | 

agora रिपुक्रेगे कुर्याद् वाभिषरेचनम् pou 
तेन दोषाः a नं न कदाचन तदलात् | 

्षद्राणि त्ररकार्माणि कुल्याश्च गिपुकल्पिताः ॥७६॥ 

प्रायश्चित्तं गतवारञ् wat तदिनादि भजेत् । ततर - इति केवल एव Alaa । 
wa वेति aa: (२) काम्यविषयः ॥ ५८॥ ५८ ॥ ६० ॥ ६१॥ &२॥ ६२॥ ६8 ॥ 

६५ ॥ EE NEON ETH EL ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ORI 

नाधेरित्यादिना सिदय इत्यन्तेन श्चोकदयेन सन््यात्यभजनं काम्यन्या सविगष 

चोपदिशति | तत्र एतदुक्तं भवति--आन्मन्नानस्य नाघोपक्रमल्वात्तैः प्रातः सन्धया, 
विश्वस्य षट विं शत्तत्रात्मनाऽवस्यानान् माघन्दिनिसन्ध्या, नित्याविद्याखखरूप- 

परामर्गन पारिपर्यात् सायं सन्ध्याऽनुषटौयते इति । सवगं व्यच््ेनसखरमितःस्यार्थस्य 

पञ्चविंशपटले वन्तयमाणत्वादिह न प्रपञ्चितः | Vay माटकास्थाने- पञ्चदश 

पटले वक्तयमाण्माटकान्यासस्थानेषु सर्वषु क्रमागततत्तदच्तरैः aE तत्तदिन- 

नितप्रायोपेतां खोविद्यां न्ये दित्यप्य् परः सम्प्रदायः ॥ ७२ ॥ ७8 | 
ग्रहाणामितरादयैरभिषिचनमितान्तैः पञ्चभिः श्लोकरभिषेककालविशेषं (२) 

तदनुभाव' चोपदिशति । ग्रहणे इयोः- -चन्द्रसूययोः । न्तद्राणि -विदेषणोचाटना- 

टीनि। am: - त्राधासिकाधिरदैविकाधिभौतिकाः। अशेषदुःखा्तिः- चित्तस्य 
संकुचितलद्ःखात्ति; ॥ ७५ WOE ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७ I 

-- — 3 =-= = ee a =, F ~~ ee a ct 

(१) काला fran sfa dio go qo | 

(२) अअरशक्रविषय sfa Alo वं* go gto | 

(३) विशेषां @eq इति do १ go पा०। 



रख पटले] गुरुपृजामण्डन्निमाणद्रव्यादिकघनम् | २५ 

वल कथ भवेत् तस्य सेकस्य परमेप्वर | | 
ब्रूहि मे aaa यन क्रणा नग्यन्लग्रोषतः 199) 
सोमसूर्याग्निरूपेग जलेन स्पशं माचतः | 
नग्यन््णेषता दोषाः तस्प्रात्ेकसमो न हि ॥७८॥ 
सोमसूर्या ग्निरूपत्वं जलस्योपरि कौर्तितम् | 
तस्प्राद गेषदुःखातिशान्लयं स्यादभिषेचनम् woe 
सप्तसृच प॒ कालेषु पुरं प्वन्येष चादरात् | 
कर्यात्सदट््निणां पूजां गुरोः प्रल्ब्दमेव वा ॥८०॥ 
उक्तोषृत्पातजातेषु WHAT सखर्णपुप्यकं ; | 
अभिषिक्तस्तु विधिना प्रदद्याहक्तिणां गुरोः ॥८१॥ 
गुरु तदग्रतः प्राप्तविद्यः तदनुजं तघा | 
ie तद्ग रु च Aaa लब्विदयकात् ॥८२॥ 
प्रणा मपूजास्तवनसेरवाद्भिरपासनं : । 
तोषयेदन्यथा शक्तिः स्वीया तद्वामिनौ भवेत् ॥२॥ 
चन्द्रचन्दनकाग्मौरलघुकम्तृरिकायुतः। 
पड वि दध्यात्मवव गुरुमगडलकल्यनम् ॥८४॥ 

सपषस्ित्यादिभिभवेदितयन्तं यतुभिः स्चोरकंगु रुपूजादिकसुपदिगति । aa 
प्रत्च्धमेव वा इतत एवकागोऽवश्चकरणोयलप्रतिपादकः वागब्टोऽधमसूचकः | 
वित्ताद्विभिः प्रतिममधूजनं मधमः oa: | ममसु च पवखन्चेषु पुखममयेषु 
वित्तादिभिः gare: पक्नः। उत्ातजातपु- -दिव्यान्तरिक्िभोमव्रैविदय- 
जातेषु faanfanag । उपामनम्--चित्तानु्रत्तिः। स्वोया-गि्गता। तदा. 
मिनो-गुरुगामिने ce ॥ ८१॥ ८२॥८३॥ 

चन्दर त्यादिना परमेषरे।त्वन्तन Basal गुरुम ण्डलनिप्राणद्रव्यादिकम्पदटि- 
Tid | Aaa OTA | aga: | भान इव्याददिना अवश्वधायलवं 
maaa | मवतः- मवं सिद्धयति॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 



२६ मनोरमाख्यटोकासहिते तन्वराज 

पृजान्तं माजयित्वा aga चारसि चांसयोः | 
धारयेतसवता Ae! रसस्यात्यरमेष्वरौ ॥ ८५ | 
पूरवोक्तिमण्डलेष्वं ब यानि स्थानानि पूजने | 
प्रोक्तानि तानि सर्वाणि पद्मानि (१) परिकल्पयेत् ॥८६॥ 

पूजादाववसानं च पञ्चश्चोकान् जपेत्ततः | 

देव्यात्मतवं TATA स्योकद्वादशकं जपेत. ॥८७॥ 
गगेशग्रहनन्नतयोगिन। राशिरूपिणोम् | 

देवे" मन्मयं नीमि माका पौटरूपिगीम् ॥८८॥ 
प्रगमामि महादेवं माका परमेष्वरोम् | 

कालद्लोहलोल्लोलकलनाशमकारिगोम् NEE | 

qa@anfe waa प्रागुक्तगुरुमण्डलविशेषविधानमुपदि शति । एतदुक्त 

भवति - नवभिनवभि;ः कोठैः सकणिकमषटटलपदयं यथाविधि विधाय ay 

नामाक्षराणि पङ्क्तिकमेगणलिखेदिति । तन्मानं तत्रिमाण्प्रकारं च यन्पटले 

सुव्यक्तं TATA: ॥ ८६ ॥ 

पूजादावितप्रादिना aa नाथदेवतयोः स्तोत्रहयजपकालमु दिशति | 
तत्र नाथ एव देवतास्रूपेण भासत इति परमां बुध्वे त्यर्थ : ॥ ८७ ॥ 

अतःपरं देषोम्तोव्रश्नोकद्ादशकस्य gaaa नितप्राषोडशकाणवे महात्भिः 
काश्मोरिभिर्व्याख्याततात्तेषां Bema Alaa व्याख्या सेव लिख्यते | 
गणगति । गणे्ो- विनायकः । म॒ च कालरूपो कथितः । ग्रहाः-- सयादयः | 

नत्तत्ागि--त्रखिन्यादोनि। तन्मन्वादि च तन्नाम चाग्रे वन्षयति। योगिन्यो-- 

वग्रिन्यायाः | राशिः- मेषादिः। रूपिणोम् --एषां कारणत्वात् टेवौमिति 

पूजोक्तिः | मन्वमयोम् -ब्रक्षरमयत्वात् | नौमि नमनं तादातमयमुक्ताम् । माटकां 

-माटवन्माटकाम्--विगवप्रसवितोम् | पटरूपिणेम् -उक्परकरैः सर्वाध।र- 
रूपाम् | एतदुक्तं भवति--गब्द्रागेः कालस्य च aaa भावनास्यैयं जोव- 
नुक्तिरिति। प्रणमामोति। कानलदन्नोहनो न्नोलकलनाश्मकारिणोम्- कालस्य 

(१) यन्वाणि इति qe Jo ate | 



ग्ब पटल 7 टृवोमस्ते त्रकथनम् | २७ 

यदृन्नरेकमावेऽपि संसिद्ध was नरः| 

रविताच्चे न्दुकन्दपणङ््गानलविष्गभिः ॥< ot 
यदलग्णशिजोतस्रामणिडतं भुवनतुयम् | 
बन्दे सवप्वर। Sal महाग्ौसिद्मादकाम् ॥<१॥ 

यद्न्नरमहासुवप्रातमतज्जगच्तयम् | 

ब्रह्माण्डादिकटाहान्तं तां उन्ट सिद्धमाहकाम् ॥८२॥ 

यदे काद् शमाधारं बौजं कागचयोद्धवम् | 

ब्रह्माण्डादिकटाहान्तं जगद् यापि दप़्यत ॥<३॥ 
- ~ ̀ ---- 

इब्रोदनो ` वेगः | SHIM -- पूवं त्तरमम्बन्धः | एतदुक्तं भवति gata 

नामन्वसंसिद्ला कान्पारवश्वात् HM न भवतोति। यदटक्तरेति । एकमात्र इत्य- 

स्या आ्आराध्वपादमुखादवगन्तव्यः । मंमिड - परज्यपाटैसक्प्रकारेण | रविणा-- 
प्रकाशादिना Mga | atau चक्रविषहरणादिना। scat चासतमयत्वादिना | 

कन्दर्पेण माभाग्यादितः | TFT चानन्द्मयत्वादितः। wada च प्रतापादितः। 

वि्छुना च विश्वातमत्वादितः। एतदुक्तं भवति ` माटकायामकान्नरऽपि ममि 

तत्तथा मिदयतोति ॥ ८८ nce ween 

यदन्नरति। गनो - अमृतमयत्वात् ज्योत्स््रा ~ प्रकागरूपवाचकच्छम् । 
मण्डितं - तत्सम्बदम् | भुवनत्रयं - ज्नाटन्नानन्नयात्मरूपम् । मिबमराटकां - मवषां 

शन्दादेवा्थप्रतिपत्तः | एतदुक्तं भवति - गब्द(ययोनिरवगशेषाद्यासिरात्मनः fasta | 
यद रति | महासत्रप्रातं ~ मदत्वमनाद्यतात् | Gaara fanaa सूत्रम् | 

प्रोतं - निवतमम्बन्यः | एतदिति प्रत्यक्तत्वम् । ब्रह्माण्डादि कटाद्दान्तं --त्रह्मा ण्ड - 

मिव्यपयिमं asa’, कटाहमित वरं मोच्मयम् । एतदुक्तं भवति - Waser 
योनिरवगेषव्याप्ो मत्यां प्रतिनियतावान्तरमम्बन्यलमुपदिण्य तन्मयता चात्मनः 
सिदति nee ner i 

यदेकति | आधारः - -अ्रधिकरणम् । वोजं- -कारगम् । कोगत्रययोद्धव' यत्-- 
कोणात्रवाकारतामेकाद गान्नरम्योक्ता AeA जगत्प्रतन्नमिद्व' दृण्यत इतः 
प्रागुक्तप्रपच्चस्य प्रत्यज्नमिति दगयति। एतदुक्तं भवति--माठकायामेकाक्त- 

स्य(ऽपि जगत्क(ग्णत्वमम्त)त्युपदिश्य aaa स्वात्मनः मिद्ति fo ॥ ८३ ॥ 



रेट मनोरमाख्यटोकासददित aaa 

अकचादिटतान्रदपयसान्नरवगिगौम् | 
जाङ्गवाहहत्पृष्ठकटिपाद निवासिनौम् ie vi 
तामौकारान्नरोद्धारां सारात्सारं परात्पराम् , 

प्रणमामि महादेवं परमानन्दरूपिगोम् ॥<५॥ 

यापि वस्या जानन्ति न मनागपि देवताः | 

कयं कम्प्रात् क्रकनेति (१) सरूपारूपभावनाम् Eh 
qe तामहमन्नय्यमादकान्नररूपिगोम् | 

24) HARATA AMAA परां शिवाम् ॥<७॥ 

श्रकचति। वच्यमागवगिन्यादिशक्तयष्टकरूपेण समस्तेन । sasisfa— 

व्यस्तरूपेय माल कात्तरेः सवतः शरोरितेनावभासमानाम् | एतदुक्तं भवति-- 
waa: समसव्यासरूपैण शरोरिणां शरोरितामुपदिश्य तन्मयता स्वात्मनः 
fagfa शेषः । उद्वारो - लिपिरूपः | सारात्सारां- खयं च | उभयसारप्ब्द् विषयं 

दशयति परात्परामिति । परमानन्द्रूपिणेम् । इकारस्य - विन्द्ुविसर्गात्मन; | 

शिवग्रक्तयोः सामरस्यरूपत्वात् । एतदुक्तं भवति-माटकायाः कारणभ्रूतयो- 

विन्दुविसजनोययोरेकरूपस्य इकारस्य विन्दुसंकल्पे ति वच्यमाणस्य सखात्मत्वेन 
भावनायां परमानन्दानुभव इति egy ney 

त्रदयापोति gata रहस्यं स्तोति । देवताः इन्द्रियाणि । कयं ~ खरूपतः। 
RAIS AU | क्र कुतस्थानं | कनोपायेनेति | सरूपभावनामरूपभावनां च । एत- 

ga भवति --्रटेगिककटाक्तविदः षडभिरिन्द्रियैः किंरूपा कस्माद तोः qa- 
स्थाने केनोपायेनेति सरूपभावनामरूपभावनां चाद्यापि सव॑दा मनागोषदपि न 
जानन्तोति) ब्रत प्रय्रचतुष्टयमाराघमपादमुखादवगन्तव्यम् | अतिरहस्यता- 

few नोदाटितम् ॥ ८६ ॥ 

वन्द् इति । अहम् | आयन्तप्रत्याहत्या माटकारूप BAL | AAA | अकार 
कारयोमधामजाम्- माटकाक्तररूपिणोम् | सप्तमसूतरप्रकागितेन am नाकुल- 

(+= = Sn en mm मा 

(२) watia qe qe qi | 



र्य पटने ] म्तोत्रफनलोपमंदहारः। ३८ 

(१) वर्गानुक्रमयागेन यस्या मााष्टकं सितम् | 
qe तामष्टवगोत्यमहासिद्धाष्टकप्रव रौम् jeri 

कामपृण (रोजकागदयग्रौपौटान्तर्निवासिनोम् | 
चतुराज्नाकाणभूतां नीमि गरीविपुरामहम् yee 
दृति द्वादशभिः aa: स्तवनं सवसिद्धिकुत् | 
दृ वाास्त्वखगडरूपायाः स्तवनं तव तद्यतः ॥१००॥ 

म ~~ १1 

कन्तोन्नो्नप्रो ्रमन्तोम् - कुलं शरोरं एथिव्यां लोयमानत्वात्। कनला--एकटेग; | 
Talat उदं प्रोन्नसन्तोम्- वेषर्यापरां अचिन्त्स्वभावव्रेभवाम्। चिन्तयतः। 

एतदुक्तं भवति | अव्यक्तरूपं व्यक्रूपं च माठकाया रूपमुदिश्य तन्मयता स्वात्मनः 
सिद्धति ॥ ८७ i 

वगति | अनुक्रमयोगन - मप्मसत्रोपदिष्टेन | माढठकाष्टक' तटपि तत्रोक्तम् | 

ग्रष्टवगेव्यमहामिधाष्टकखरोम् - प्रतिवगो्याणिमादिमिदष्टकण्वगोम् । एतदु 
भवति | माटकाया अष्टौ वगाम्तदधिष्ठात्रमोऽष्टमातरम्तामां प्रत्येकोद्याणिमायष्ट- 

fasaa संभूय चतुःषष्टि; । तामां व्यष्टिगक्तोनां कारणभूता ममि शक्तिः स्वात्म 

त्वन सिद fai अत्रापि रहस्यमस्ति तदवगन्तव्यमाराध्वचरणमुखात् ॥८८॥ 
कामेति । जकारादं-- जकारो यस्य पोटस्याद्यं तत् जकाराद्यम्- जानं UT 

पौटम् | योपौट' अद्याणपोट' देव्यावासत्वात्। भूजनलाग्निवागरुरुपपौट चतुष्टयं 
faagan aaa निवासिनोम् । चतुराज्ना कोगभूतां - चाज्ञा पर्वाम्नायादिः। 
areal - ममम्त कारणत्वात् | विपुरा -माटका-माटकाभिः ज्ञाटज्ञानन्नया- 

भिरात्मसखरूपततवज्न।तेरुपघ्रतं aia | एतदुक्तं भवति - एकाद गभिरुक्तसते 
रुपद्व्टवेभवमाटकाटेगविगपेषु aafanug च व्याघ्या विश्वप्रपञ्चख्पा vfs: 

स्वात्मत्वन fag fa इतः परमम्मटूव्याख्या ॥ ८८ ॥ 

इति इत्यादिना aaa स्ोत्रजपफनलमुपदिगति। तत्राखग्डरूपायाः दशाः 

कारेरनवच्छित्राया माटकायाम्तादात्मपादिति शिवम् ॥ १०० ॥ 
= जा क-म - --~- ल = = ~~ = 

—— —_— a ~न -_—_— की 

(१) उर्वन् इति ae ye me) 

(२) जकागाद्टय इति qe Je ale 



मनोरमाख्यटोकासहिते तन्तराजे 

तायतत्वमयौ व्या्षिरिति सम्यक् प्रदशिता | 
अस्या निःफालनाचित्ते तत्त्व खात्मसात्क्षतम् ॥१०१॥ 

इति षाडशनिल्यातन्वेषु श्रौ कादिमते 
feata पटलम् | 

--- - - ey 

इति यीपोडशनित्यातन्ं षु योकादिमताख्यस्य परिपूणस्य तन्स्य 
परपञ्चसारमिंहराजप्रकाणभिधानेन सुभगानन्दनाधेन विरचितायां 

मनोरमायां व्याख्यायां नवनाथवेभवपूजाभिधानादिप्रकाशनपरं 
दितोयं पटलं परिपृणं परागष्टम् ॥२॥ 



प्र gata पटलम् | 

अध घाड़गनिल्यानां क्रमादिद्यास्तु (१) aS | 

ANITA कृस्कुल्लाया यात्मनाऽ्टान्नरस्य च ॥१॥ 

भृतानां च वलचं ब क्रमान्प्रन्हंन्क गु प्रिये | | 
प्राच्यते साधुसङ्तलिंपौनां प्रागटौ रिते; ॥२॥ 
इत्प्रागेलाहं सदाहवद्किखे ल लितरिता | 
विषिधा हंसभेद्न खु ताञ्च यघाक्रमम् ॥३। 

अय sata पटलम् | 

पृवम्मिन् feala पटने नवनाथवरेभवपूजाविधानादिकमुपद्विश्यानन्तरं dren 
नित्यानां पोड़गमन्वांम्तटङ्गमन्ान्रव च, सम्भूय पञ्चविंगतिमन्वानुपदिशति, aq 

पोडशेव्यादिना चनेमनुरित्यन्तन Wana दतौवेन uaa तत्र-- aq 

पोडगेत्यादिना प्रागुदोरितेरित्यन्तेन स्ीकदहयेन पटन्ार्थोदे गादिकमुपदिगति | 
तत्र॒ मङ्तेः-मामविकीर्नामभि;। प्रागुटोगितिः yaa (२) पच्चतिंगत्यरने 

प्राक्त; ॥ १॥२॥ 

gfeara: मम।रितत्यन्तंम्त्िभिः aac अङ्िनिव्या्ा ननलिता-- 

विद्यायाः स्वरूपं तव्रमदादिकमुपदिति। तत्र--दत् मकारः। प्राणः-- 

ककारः | इन्ना-नलकारः। इमः - दकारः । दादः--र्फः। वद्धिः ईकारः । 

सं - विन्दः । हं सेव्यादिना स्वमिव्यन्तन ea रोचयत दौ इति । ललिना विद्यति 

गष: | ंममटन- SANA ॥२॥ हंमाद्यया-- दकागाद्यय्या। नलिना- 

---- न व emmniieme 

(a) faarqm इति म qo a | (२) wafam इति बः पृ: पाः 

ह 
x 



४२ मनोरमाख्यटोकासदहित तन्तराज 

हमादायाऽऽया मध्या(श)स्यादादिमध्यम्धदंमय्रा | 

छतीया प्रक्षतिः सेव तुर्यां तैरन्यमायया (र) lle 

आसु तुर्या भवेन्द्र क्यं तिस्रोऽन्याः स्युश्च सम्पदे । 
इति दिपुरसुन्दर्या बिया सम्यक् समौर्ति (३) ॥५॥ 

णुचः खेन युतस्त्वायो ललिता स्याहितौयकः | 

शृन्यमगनियुतं पञ्चाद्रयो STA A संयुतः ॥६॥ 

प्रागा रसागनिसहितः Naa चरान्वितम् | 

नभो गोवा पनश्चं षा दाहेन समयोजिता ॥७॥ 

qq wage (४) वनशक्तियुतं च इत् । 

विद्ययेति शेषः | ब्रादिमध्वस्यदहंमयव्यतर मघवति ककारस्योपरि । सेव -- नलिता 

विद्व | तुर्या - चतुर्थो | तरन््यमायया - ते: कूटत्रयगतेरत्तरेः | अन्त्यमायया-- 
TRUER खया | एतदुक्तं भवति - प्रोक्तकूटत्याक्तरेः प्रोकतक्रसगते; प्रथम- ̀  

दितोयकूट चर मगतह्व्रं खाविरदहितेम्ततोयकूट चरमगतल्नं खादितः समम्तास्या 
तुरोया विद्येति ॥ ४ ॥ आआसु-चतख्षु विद्यासु ॥ ५॥ 

शएचि रित्याटिभिरेकादगाक्तत्यन्ते स्विभिः श्रोकेदि तीयायाः कामेशवरोनित्याया 

एकादशाक्षरो (५) वियासुपदिशति। तव चिः tam) सखेन युतः-सखं-- 

विन्द्; । तेन युक्तः te इति । आरआद्यो-- वण इति शेषः । ललिता-- प्रागभिहिता 
faa । gai --नक्रारः | अग्नियुतं -अग्निरिकारः तन ated नि डति । स्यः — 

तकारः | Maa मंयुतः-व्याप्रं-यकारम्तन Aya: a sas प्रासः ककारः। 

tarfaafea: — रमा - नकारः | अग्निरिकारः ताभ्यां सहितः fa sia) gar 

युम्म'-- नकारदयम् | चरान्वितं at: एकारस्तन सहितं asia नभो-- 

(+) Baraat इति qe Jeo पाः 

(२) अनुं ज्राकः पुनग्पि मः पुस्तके fanaa: 

(=) waaay इति He qe Ute | 

(8) asf sfa Ho Yo To | (५४) ae sfa e qo qe! 



रष पशन भगमालिनोनित्याविद्ाकथ्नम् | ४२ 

एषा कामण्वरी नित्या कामदका STAT (2) ITI 
कामप्वर्याटिगर्दिः स्याद्रसश्चाघ स्थिरा रसः| 

धरायुक् सचरा पञ्चात् स्थिरा पञ्चाद्रसः ALA: ॥६॥ 

स्थिराग्रन्यऽग्निसंयुक्त रसः स्यात्तदनन्तरम् । 

म्िरा भूःसहिता गोचा सदाहोग्नौ रसः म्िगा॥१५॥ 

नभश्च मरुता (२) युक्ती रसा चरसमन्विता। 

मकारः | गोत्रा - दकारः | पुनञ्चषा - पुनरपि टकारः | टाहन समयोजिना-- दादा 

-रफः तनाऽषवक योजिता won अम्बु --वकारः। चरमंगुक्त चर WATT: 

तन महितं वे इति । वनगशक्तियुतं वनं _ज्रीकारः, गक्ति —fa मजनोयः नाभ्यां 

afead । हत् -मकारः मोः इति । एवसूुक्तप्रकारगेकाद शाक्तर लग्र : ॥ ८ ॥ 
कामेश्वर्यत्यादिभिः मोदधिनोत्यन्तेस्वयोविं गतिभिः ara: ठतोयाया भग- 

मालिनोनिव्यायाः पञ्चविंगशत्क्तात्नरौं (२) विद्याम॒पदिगति । तत्र कामश्वयादिः-- 

faeuted एेकारः te इति । रमः-भकारः। स्थिगा--गकारः। रमो-- 

Wat: | धराग्रुक् धरा उकारः aa qa: y sia) मचग--एकागमह्धिता। 

स्विरा-गकारः ग॒ इति। ta -भकारः॥८॥ स्थिराशृन्य- गकारन्ारा। 

अग्निमंगुक्त-इकारग प्रत्येक मंगुक्ती गिनिडति। रमः-भकारः। स्धिरा-- 

गकारः | भ्रूःमहिता-भू-ऊकारः तन मद्धिता। भरूःमदधितति मंज्नागब्द्ररूपा 

परादान भ्रूः इति (४) संज्ञोपतनाक्नरगत्ययः | एवमम्मिन् प्रकरणऽन्यत्र मवत्रापिः 
निर्वाहः । गो इनि। गोत्रा-दटकारः) मद्राहः--रफमदितः। अग्निः दकारः; 

ft इति। रमो-भकागः। च्थिरा--गकारः॥१०॥ नभः--मकारः) मस्ता 

qa -मरुत्-्राकारः तन Aa a इति। र्मा लकारः | चरम्मन्विता-- 

(2) गौ sia H- पुट पा 

(२) am sia He ye प्राः 

३) wat इति? qe पा 

(३) भताव उश तक तः पुनत 



४४ मनारमाख्यरोकामद्ित aaa 

तता रसः fart पश्चान््सुता सह योजिता ॥१२१॥ 

अम्ब हंसश्च सचरा रसोऽघ स्यात्ख्िरावुतः | 
far घधगनज्विता इमो Ba च चरण च ॥१२॥ 

Ta: fat ततो व्याप्त aga गृन्वमग्निवुक् | 

ग्रसः faut ततः साग्निः net जवियुतो aad ॥१३॥ 

रयः Wed चाग्नियुतं BETS: ATTA: परम् | 

रसः स्थिराऽस्वु च वियत् Saat प्राण एव च॥१४॥ 

` दादोगियुग्रसम्तस्प्रात् श्थिरा cat टाहसंयता | 

एकारेण सहिता asia | रमः - भकारः । स्थिरा गकारः | सर्ता सद योजिता 

--ग्राकारेण मह (१) एथग्योजिता मा इति ॥११॥ अम्बु --वकारः। हंसो--हकारः। 

सचर एकारेण सहितः ह डइति। रसो --भकारः | स्थिरा - गकारः | धरान्विता 

--उकार्ण सहितागु इति । हंसो - हकारः | व्याप्ेन--यकारम्त | चरेण--एकः- 

र्ण लाभ्यां युकः BW इति ॥१२॥ गसो -भअकारः। सखिरा--गकारः व्याप्पं- 

यकारः | yada -ओ्रोकारतद्धितं णो इति। शृच्यं -नकारः। अग्नियुक् - 

इकारेण महितं नि दति) रमो-भकारः। सिरा aaa) साग्निः- 

कारेण मितम् शन्यं-नकारः। माग्निरिति मंज्निविशेषण्परोऽयं {नटः 

णन्याख्योवणं इकारसदहितः स्यादित्यथः। श्रस्मिन् प्रकरणे asa संज्ञासंन्नि- 
परलखेन fangufasiat निदगनियमो वोदव्यः। aa मंज्निपरो लिङ्निदश- 
नियमस्िविधः वण गशब्दापेत्नया - aaa _ लिपिशब्दापे्या च । तन 

नि इति । जविगुतः-- पकारेण सहितः । मरत् ̀ आकारः पा इति ॥१३॥ अध रयः 

तकारः । ण॒न्यं नकरः । अग्निग्ुतं दकार सहितः एतत् शृन्यस्यैव विशेषण 
fa sft) इत् सकारः) दाहः रेफः । साम्ब -वकारेण सहितं भवति वं 
इति । रमः- भकारः स्थिरा-गकारः। ग्रम्ब॒--वकारः। वियत्- सकारः | 

खयुतं--विन्दुना सहितं मं इति) प्राणः--ककारः ॥१४ दाहः- रेफः | अग्निथुक् 

इकारेण महितः रिडति। रसः भकारः | स्िरा--गकारः । च्सा- HHT: | 
~~ 

(१) आकारेणाप्रयग्याजिता इति १ qe पाः | 
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समचरश्च जवौ प्रवविदातार्तीयतः क्रमात् ॥५५॥ 
चतुष्टयमघार्गानां Tae च faz | 

हृदम्बयुक् च्मया SS. AAT: स्याज्नवौ द Faq are 
दाहाऽम्बमरुता युक्ता व्योम मागुौ रसस्ततः | 

ग्िरा (तु) ऽपि मस्ता युक्ता wei सामि नभश्चरौ ॥\५॥ 
ह॑सो VARIA: Nel AAAS च| 
दाहो गोवा चग्यता GAT दाहम्तया रयः ॥१८॥ 

हृड्गामहितं टाहर्यो चरसममन्वितौ | 
रसः fant ततः प्राणो रमाग्निसिहिता भवत् je | 

दादमरुता ` टाः tH: तनमंयुता -फमदह्धिता रू इति। wav: ` एकाम 

महितः । जवो ` एकारः पर इति । प्रेवविदानार्तोवतः क्रमात् चतुषटयमथ्राग्पनां 

छनीयादिवर्णानां चतुषटयमित्ययः | एतदुक्तं भवति-- कामेश्वर निव्यःवियावाम्तलौ 

यचतुयपच्चमषष्टान्यत्नगाणि चत्वारि (न प इत्यम्मात्परं) निल्यक्तिन्ने एलद्रदस्यानि 

ज्यानि ॥१५॥ रमो भकारः । स्थिरा - गकारः । इत् मकारः। रस्तु वकारः। 

च्मवा-- ऊकार महितः | दाहो रफ: Seta) Bal प्रकारः। चरर ए्कार्रग 

महितः पे इति | हत्-- मकार ;:॥१६॥ टाहह।ऽम्नु ससुता गुक्तः-- वकाराकारास्यां युक्ता 

दादम्तन मवा इति | व्योम-गक्नारः | मागम्निः- इकारण fea: fu sfa i गमो 

- भकारः । स्िरा-गकारः | अभ्मिन् प्रकरण मवाऽपि mee: ममुचय। मरुता 

मुक्ता आकर्ण युक्ता AT Sia | Wal नकारः। माग्नि- इकारा fan: नि 

इति | नभयरौ- नभो- मकारः चर--णएक।रः ठकारमल्िता मक्तार इन्यवः॥१७॥ 

Bal दकारः | व्याप्रमसब्युक्तः- व्याप - यकारः | मरुत् आकारः ताभ्यां युक्तः 

द्या इति । गन्ं-नकाः। व्याप्रं--यकारः | अ्रतः-- परमिति गपः। अस्र 

--वकारः। दाहो रफः। गोत्रा - दकारः। चरन्रुना एकागरमदहिना द 

इति । घा दाहः- रेफः एकारमह्धिन saa. उ इति। लया गयः--एकाग 

महितम्तकार इत्ययः त इति ॥१८॥ इत्-- मकारः | धगमद्ितं  उकारमद्धितं 
मुडलि। ew र्फतकारा। चरमन्नन्विना एकारमदह्िला। THAR 

प्रत्यकमकारण महितावित्यय्ः ta दति। रमा भकारः । स्थिगा WATT | 
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Naa Bad ततः पृवमतः पम् | 
गून्ययुग्म च गावा स्यात् टाहयुक्ताश्चना चर; ॥२०॥ 

प्राजो रसाचरवतो गोचा व्याप्तमतःपरम् । 

गोचा टाहमशुटुगक्ता त्वेस्ब वाघ्रमतो भवेत् ॥२१॥ 

वातो नभश्च Yam वाञ्चरग समन्वितम् | 

रसः स्थिगाऽम्बुगिय॒त' qaqa चरान्वितस् ॥२२॥ 
ग्रासोधराय॒तः पश्चाद्रसः शक्या समन्वितः | 

ग्रासो भूःसहितो दवि | गसो बााप्र ततश्च इत् ॥२३॥ 

दाहनाम्बु च इत्पश्चात् रयोऽम्ब् मरूद्न्वितः | 

शुन्यं च केवलं भद्र ! रसश्च संचरा स्थिरा ॥२४॥ 

प्राणः--ककारः | रसाग्निसह्ितः- रसा- लकारः | अग्निरिकारः ताभ्यां सहितः 

fa इति ॥१८॥ ग॒न्यग्ुगम ~ नकार दयं -चरयुतम् ` एकारेण सहितं a इति । ततः 

पू्वमतःपरं -- श्रस्याक्नरस्य परवाक्तरमेवोत्तरान्नरमित्यथः | क्ति इति । शन्ययुग्म' — 
नकारहयं त्र इति) गोत्रा - दकारः। दाहसहितः-- द्र इति। अभ्बुना- 

वकारण महितः | चर एकारः ॥२०॥ प्राणः-- ककारः | रसा -लकारः। चर- 

एकारस्ताभ्यां महितः क्त इति । गोत्ा--दकारः। व्याप्तं वकारः। गोत्रा- 

दकारः। CIARA दाहः र्ेफः। AAA: द्रा इति। Be -- 

वकारः | व्याप्तं — यकारः ॥२१॥ वातः -- अकारः | नभो-- मकारः । भू युक्तं अकार 

ya मो इति। वाः घकारः | चरण ममन्वितं--एकारण महितं षे इति। रसो 

Ra: | स्थिरा -गकारः। aq वकारः। अग्नियुत-- इकारेण युक्तं वि 

इति । वाग्रुयुगमं - चकार्दयम् | चरान्वितं- एकारसदहितं च इति ॥२२॥ ग्रासः-- 

ARI | aya: — उकारयुतः क्तु इति । रमो- भकारः | शक्तया समन्वितः- 

विसजनोयेन महितः भः इति । ग्रामः — क्षकारः । a: सहितः- strate सहितः 
भूः afea: इत्यत्रापि dame भ्रू इति मज्ञोपितनत्यथः न्तो इति । 
देवोति सम्बुद्धिः | रमो भकारः | व्याप्तं -यकारः। SA— सकारः ॥२२॥ CTSA — 

vam afsafata Ta: | अम्बु--वकागः व इति । इत्- सकारः । रयः ATT | 

अग्बुमरुदन्वितः - अम्बु --वकारः मरूदाकारः त्वा इति। शून्यं नकारः। 



र्य पटने | भगमानलिनोनित्याविदयाकथनम् | ४७ 

वियदम्ब युत दाहस्त्वगियुक aaa: yf: । 

भूमौ रमाच्मास्वयता पञ्चे कान्तरिताः स्थिताः ॥२५॥ 
तद्न्तरितबौ जानि स्वसंयुक्तानि पञ्च वं | 
तानि क्रमात् ज्या AAT रसे मृश्च नभायता ॥२६॥ 

हमश्चरयता दिःस्यात् ततः प्राणो रसाग्नियुक् | 

णन्ययग्म चर्यत BETZ ARIA: 91 
व्योमागनिमहित' पश्चाद्रसश्च मस्ता fat | 

wel साग्नि नभः कुर्यांच्चरेग ated’ प्रिय ! wei 

वनं च स्वरग्डितंन् इति। भद्र इति देवोमम्बोधनं मन्वानन्तरितम् | रमः — 

भकारः । म चरा एकारेण महिता, स्थिरा -गकारः गे इति॥२४॥ वियत्- 

सक्तारः | ब्रम्बधुतं--वकारनुतम्- स्व इति । दाहो गफः अग्निगुक्--इकारण 

afea: रिड़ति। स्वं -विन्दुस्तेन qa: शएविः- एकारः ए“ इति । भूमिः ~ 

बकारः । रमाच््मास्वुता--ग्मा-नलकारः। च्मा-उकारः। सं - विन्दुः तः 
मंयुक्ता वन॒ इति। पञ्च॑कान्तरिता स्थिताः वन् इव्येतत्कूटात्तरं were 
भकंकात्तर।न्तरितं wana: प्रयोज्यमित्यघः | तदन्त रितो जानि खमंयुक्तानि पच्च 
वे प्रोक्तस्य aay इति वोजस्यान्तरालेषु - उपरिस्थितानि मविन्दृनि वौजानि पञ्च 
लानि क्रमात् कथयामोति Ta: । ज्या- जकारः जं इति । मचगः  एकारमदहिनो, 
ग्मः- भकारः ae इनि। रूः Ata | नभायुता नभो-- मकारः तन महिता 

ay इति ॥२६॥ al - खकारः awa: एकारमदह्िनः sy इति । व॒नुमिति 

as पञ्चमस्य बोजम्यान्त च स्यात् हमिति ait aed स्वादित्यघ; | यथा - 

वन्न“ ज Ady मा व न्तु“ इ व न्तु“ इ एवं प्रकारण । प्राणः ---ककरारः। 

रमाग्निवुक् रम! ART) अग्नि रिकारः ताभ्यां महितः fa डति गन्ययुग्म 

-नकारइयम् । चर्वुतं -एकारण मद्धितंत्रदति। त् - लकरः । दाहा -गफः। 

a Aaa: — म्बु --वकारः। RA प्राकारः ताभ्यां महितः वा दति ॥२७॥ 

व्याम - गकारः । अग्निमहधितं--णिड़ति। गमा--भकारः। मरुता--श्राकारग 

afeafa ओषः । खसिरा--गकारः गा इति । ग्न्य नकाबः। माग्नि-इकारण 
afed नि इति। नभो -मकारः;। चर्ण afsi—omm मचितं म इति 
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meq qaqa मट् ज्वितम् | 

Wes ATT च Bela रयदाचखवङ्किभिः ॥२९॥ 

सः सदाहोऽग्बुरसाचरसवेः संयतो Haq | 
dq: स्यादाहवद्किखेर्यक्तसन्मुदौ रितम् ॥२०॥ 
पञ्चविं शच्छताणः स्याच्निव्याऽसौ भगमालिनी । 
कथिता परमेशानि | वनिताजनमोहिनौ ॥२१॥ 

मस्तु दएहवह्िखयुक्तः प्रथममुच्यते । 
कामऽवर्यास्तुतोयादिवर््ानामष्टक' Haq ॥३२॥ 
Baty ससुता AR हंसश्च मूता वतः | 

एकाद णाक्षरो निलयक्किन्ना नित्या समोरिता ॥३३॥ 

प्रिये इति dal मम्बोधनम् ॥२८॥ अस्व - वकारः | वियत्-सकारः | नभः - मकारः | 
qe: मसुच्चये | मरूदन्वितं -अ्रकारेण सहितं सा इति | शन्यं नकारः | 

व्याघ्र - यकारः | दत् - मकारः | युक्तं रयदाहश्ेवह्किभिः --रयस्तकारः | दाहो 

--र्फः। खं-- विन्दः | वद्धिः - इकारः । तेयुक्तं स्वी इति ॥२९॥ हंसो -- हकारः । 

सदाह; -र्कसद्धितः। अम्बुरसाचरखः स्यतः अम्बुः वकारः रसा- लकारः 

चर एकारः स्वं -विन्द्ः एतेः संयुक्तः । एतदुक्त भवति ` हकाररेफवकार 
लकारणकाविन्दु भिका" कृटमिति छल इति । eal—want | दाह्वङ्कि्तैः 
संयुतम् ` दाहो sm: । वद्धिः - इकारः । स्वं - विन्दुः । तं ; संयुतम् । अन्त्'-- 

सोजसिति शेवः । दींकारमित्यथः । भगमालिनो नित्या विद्येति शेषः । पर 

मेणानोति देवो्म्बुदिः ॥ ३०॥ २१॥ 

दसेत्य(दिधिः सन्दरोत्यन्तस्विभिः Wa: चतुर्थ्या निल्यक्किन्राया निलया 

एकाद गान्नरों विद्यां तज्जपादिफलं चोपदि्ति। तत्र हंसो हकारः | दाहवङ्कि- 

सयुः - eet tH वङ्किः इकारः खं - विन्दुः तेः संयुक्तः - दलनं खेत्यथः । कौ 
gfa प्रथमः aisifafa शेषः । कामेश्वयास्तेतोयादिवम्णानासष्टक भवेत् - कामे 

ग्र्यादि नित्या विद्या ठतोवमन्नरमारभ्य दशमान्नरपयन्तं wa दितोयाक्तरादोः 
न्यष्टाचराणि तंन नवान्तराणि मम्प्रन्नानि। इत् - सकारः | अम्बु मरुता युक्तः — 
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वनितानवनौ तानां द्रावकोऽग्निजपादिना) 
जायते साघको नित्यं कन्दर्पाधिकसुन्दरः ॥२४॥ 

भू; खेन युक्ता प्रधमं प्राणो दाहेन तद्यतम् | 
रसो दाहेन तदुक्तं प्राणो दाह-वन-ख-युक् ॥२५॥ 
कं च दाहेन तदुक्तं प्रभा दाहेन तद्युता | 
ज्या च दाहेन ala नित्यक्गिन्नान्तता दयम् ॥२६॥ 

एषा नवान्नरौ निलया भेरुण्डा सवंसिदिदा | 
यस्या; स्मरणतो नग्येद्ररलं fafad णात् soi 

— _ — - ~ 1 ee 

THAR | मरत् -्राकारः। ताभ्यां युक्तं सखाडइति। Sal हकारः | 

मरुता- प्राकारेण युक्तः Sl इत्यर्थ; | वनितानवनोतानां द्रावकोऽग्निः । casa 
भवति- एतस्य विव्यासिदस्य द्गेनादटव वनिताः अरघ प्राणाद्युपकारिका (2) 
वश्या भवन्ति ॥ ३२ ॥ ३२२ ॥ २४ ॥ 

भूः खेनेत्यादिभिः ज्षणादिव्यन्तेस्विभिः aa: पञ्चम्या भेरुण्डानित्याया 
नवात्र विव्यामुपदिश्ति । aa ata: 1 aa युक्ता-विन्दुना सहिता, 

atfafa । प्रमं -वोजमिनि शेषः । प्राणः -ककारः! crea - रेफेण । तदयुतं- 
Tiana ककारात्तरमित्यघः al इति । रमो-भकारः। दादेन-रेफण aaa 
-ओंकारयुक्तं भकारान्नरमित्यथः at इति । प्राणः--ककारः | दाहवनस्वयुक् 
--दाहो-रेफः। वनं-ग्रोकारः। खं-- विन्दुः एतेः Hae: क्रो इति ॥ २५॥ 
कंच -भकारः। ददहेन रेकेण aaa ओंकारयुक्तं भकारान्नरमित्ययंः भौ 

दति । प्रभा -ककारः। ददन रेफेण, तद्युक्तं aaa SATA 

faa: च्छो इति । ज्या-जकारः | दादेन-र्फेण । aaa ओं कारगुक्तं जकाराक्तर- 

fara: जो इति । निव्य-क्रित्राऽन्ततोदयं -- नित्यक्ित्रा (नित्या) विद्याया अन्तन्तः 
श्रच्तरहं स्वादा इत्यथः i ce) नित्या-भेस्ण्डा- नित्या विद्यति गशेषः। 

गरलं -- विषं त्रिविधं--स्थावरजङ्गमकतिममेटेन। तत्र स्थावरं -कारस्करकर- 

Grafs, जङ्गमं -फणिगोनामादि । afad - लिकुचरमकपृरादि ॥२७॥ 

(१) अवं प्रणामाद्ुपकारिका इति Zt. पु* पा, 

‘9 



५९ मनोरमाख्यटो कासदहिते तन्वराजे 

भेरुण्डा मिहाय' स्याद्धिव्यक्गिन्नायनन्तरम्। 

ततोऽम्बु णन्यं हंसाग्नियुक्तमम्बु मरुटुयतम् ॥३८॥ 

हृदग्निना युतं शुन्यं व्यापिन शुचिना च युक्! 
शुन्यं नभःशक्तियुतं नवाणयमुदौरिता vse 

निल्या सर्वाधंटा बद्किवासिनो विप्रवघस्प्ररा | 

यस्याः BCMA वश्यं जायते भुवनवयम् ॥४०॥ 

दितीय' वङ्किवासिन्या नित्यक्निन्ना चतुध॑कस् । 
पञ्चमं भगमालादय' भशण्डाया ितीयकम् ॥४१॥ 

भेर्ण्डाद्येत्यादिभिस्यमित्यन्तेस्विभिः श्लोकः षष्ठया वद्िवासिनोनित्याया 
नवा्तैरीं विद्यासुपदिशति) तत्र भेरुण्डायमिहादयं स्यात्'- भेरुण्डानित्याः 

विद्योया आव्यमक्तर वद्कि-वासिनोनित्याविद्याया ara भवतीत्यर्थः 
तेन ओमिति मिदम् 'नित्यक्ित्राद्यनन्तरं'-निव्यक्षित्रा नित्याविद्यायै। 

Maat दौ कारोऽस्या दितोयमक्तरमित्यथः | ततः-अनन्तरम्। अम्बु- 
वकरः | श्यं - नकारः | हंसाग्नियुक्तं--हकारेकाराभ्यां सहित afe इत्यथ: । 
We --वकारः। ARR -श्राकारयुक्तं वा इति ॥३८॥ इत् ` सकारः । अग्निना 

युत'- इकारेण सहितः सि इति शन्यं नकारः) व्यान -- यकारे । 

शुचिना च एकारेण च युक्--युत' अभ्यां चाभ्यां युक्तमित्यथं; a इति | Wey 

-- नकारः । नभो ` मकारः । शक्तियुतः --विसजनोयसहित' मः इति ॥ ३८ ॥ 
विश्वघस्मरा-प्रलये विश्वग्रासकरो ॥ ६० ॥ 

ददितोयमित्यादिभिः तारिणोमिव्यन्तेस्िभिः ara: सपम्या महाव खरो- 
निल्याया stemratt विद्यामुपदिशति । तत्र॒ दितोय' afearfaan:—afe- 

वासिनोनित्याविद्यायाः हितोयमक्तर' wen ara ज्गौ इति नित्यक्कित्रा 
चतुर्थक ' पञ्चमच् (१) निव्यक्तितेत्यथ'; । भगमालादयं शकारः । भेरुण्डा 
दितोयकं- क्रींकारः ॥४१॥ नित्यक्तिन्रादितोयं च ठतोयं च- नित्य इत्यच्छरदयम् | 
षे सप्तमो तस्या एव (मद) इत्यथः । Hed नवमं पञात्- तस्या एवाषटमाक्लर 
नवमात्तरं च स्याताम् ( द्रम) इत्यथः । एतदाद्यं - ्रस्या महाव व्या आद्य 
कार इत्यथ : | दु:खसङ्ाततारिणौ - अविवेकतारिणीत्यर्थ; ॥ ४३ ॥ 

(९) चतुयकं पञ्चमं fa sia far इत्यथ; इति ठौ °पु°्पा० | चतुथ कं पञ्चपच्चक्रिभेत्यथ' इति वङ्ग पु०पा०। 



श्य पटले ] दूतोत्वरितानित्याविद्याकथनम् | ९१ 

निल्यज्गिन्नादितीव' च तीय' षष्ठसप्रमो | 
अष्टमं नवमं पश्चारेतदा यमितो रितम् ॥४२॥ 

महाय एवरौ निल्या दादशार्णा समीरिता | 

कान्तारसागरक्ररदुःखसङ्ाततारिणौ ॥४३॥ 
an Q * ज 

वच्च १्वयन्यमादय (१) स्यादियद् गनियुतं ततः | 

अम्ब स्यान्मरसता युक्तं गोवा AMAA ततः ॥४४॥ 

रयो व्याप्रेन शुचिना युतं स्यात् तदनन्तरम् | 

अन्यार्ण वद्किवासिन्या sat निलया समीरिता ॥४५॥ 
ama समस्तापत्तारिणौ विग्वरञ्जिनी | 
Start णिवतावा्चिकारिगौ सवंसिदधिटा ॥४६॥ 

दन्तु बह्किवासिन्या दूत्यादिस्तदनन्तरम् | 

हसो धरास्संयुक्तः तेजश्रसमन्वितम् ॥४७॥ 

वज्र खरोत्यादिभिः सिदिदेव्यन्तेः तरिभिः ae ब्रष्टम्या दूतोनिल्यायाः 

सप्ता विद्यामुप्रदिशति। तत्र वजे खयन््यमाद्यं स्यात् वज रोनित्यायाः 
अरन्त्वमक्तर wai टूतोनित्यावामाद्यमक्तर' भवति st इत्ययं; । वियदग्नि- 
युत --वियत्- शकारः | अग्नि-युत'- इकारसदहितम्। ततः--दितोयमिव्यर्थ; शि 
इति । Wa स्यान्मरुता युक्तं-ग्रम्बु--वकारः। मरुता युक्तं srt सदितः 

बरा इति ठतोयमन्नरम् । गोत्रा च्छासंयुता ततः ` गोत्रा-दकारः । च्छया युता-- 
अकारेण सदिता टू दति चतुथ AAT ॥ ४४ ॥ रयो aaa शुचिना युत 

स्यात् तदनन्तर UWA: | BAA वकारेण, शचिना-शेकारेण युत' a 
इति । अन्त्यार्णौ वङ्किवासिन्याः-- नम इत्यथ i ४५॥ समस्तापत्तागिण- ̀  
्विवेकापन्रागकरो ॥ ४६ ॥ 

्राद्यमित्यादिभिः कारिणो इत्यन्तेयतुभिः श्चोकेनवम्यास्त्वरितानित्याया दाद- 

matt विद्यासुपदिगति । तत्र--ग्रायन्तु वद्किवामिन्याः--ॐ इत्ययः । दूव्यादि 
तदनन्तरम्-्रांकारो दितोयं बोजम्। हंमोधरास्वमंयुक्तः- दंसो इकारः, 
धरा-उकारः- सं विन्दु स्ताभ्यां ga: कारः टतोयं बौजम्। THAT 

(१) वच aaa इति पुम्तकद्यपाटः। 



५२ मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्तराजे 

जायुः प्रभा चरयुता ग्रासः शक्ति-समन्वितः | 

हदा रयेण दाहेन ats: स्यादष्टमं प्रिये ! ॥४८॥ 

हंसः च्माखयुतो ग्रासश्चरयुक्तो दितोयकम् | 

युतिर्नादयुता नित्या त्वरिता द्रादगाक्तगौ ween 

लच्छी कान्तियियोविदययाघधनारोग्यायुरा्रिक्त् | 

विषदुःखप्रशमनौ सर्वाभौष्टाक्चिकारिगौ ॥५०॥ 

शुचिः खेन युतस््वादयो रसा बद्कि-समन्वितः। 

grat facta: aaa वनच्छक्तिमिः परः ॥५१॥ 

दूतीरिता चाक्र स्याच्रित्याऽसी कुलसुन्दरौ | 

यस्याः स्मरणमावेण सवेज्ञत्वं प्रजायते ॥५२॥ 

समन्वितम्--तेजः- खकारः । चरेण--एकारे समन्वितः खे इति चतुथम् ॥४७॥ 

वायुः-चकारः। (पदाम् ) (१) प्रभा-छ्कारः। चरयुता--एकारयुक्ता & 

इति षष्ठम् । ग्रासः ` शक्तिसमन्वितः-- ग्रासः - चकारः । शक्तया विसजेनोयेन 

समन्वितः त: इति सप्तमम् | हदा रथे asa वद्धिः सकार-तकार रेफ-ईकारेः 

स्तो इत्यष्टमं Siva | प्रिये ! इति देवो नम्बुदिः ॥४८॥ हं सः च्माखयुतः इ (२) 

इति नवमम् । ग्रास्चरयुतः-- क्ते इति दशमम् । द्वितीयकं अस्या एव facia 

asi stv इत्येकादगम् । द्युतिर्नादयुता - - द्युतिः- फकारः । नादः टकारः 

तेन युक्ता फट. इति हादशं बोजम् ॥ ४८ ॥ विषदुःखप्रणमनो विषं -- सपादिजं, 

दुःखं - दारिद्रयादिजं दयो नाशकरो ॥ ५० ॥ 

शचि रित्यादिना जायत इत्यन्तेन श्रोकहयेन दशम्याः कुलसुन्दरोनित्याया- 

wa वियामुपदि गति - तत्र एचि: खेन युतः — विन्दुना सहित एकारः TY 

दूति प्रथमं बोजम्। रसावद्किसमन्वितः रसा लकारः, वद्किरोकारः ताभ्यां 

समन्वितः । प्राणः--ककारः, aga: - -विन्दुयुतः - क्तौ इति दहितोयम् । वन 
दच्छकिभिः परः- सीः इति ठतोयं बोजम् ॥ ५१ ॥ यस्याः स्मरणमातरेण- जपा- ` 

A [य् cs q 

राघनादिवेगुखये नापोत्यथः | ५२ ॥ 

(१) ८ ) एततपदं Fax Sarge एव वत्तेते | (२) fafa Bo Yo qo | 



३य पटल | एकाद गो नित्याविद्याकथनम् | ५२ 

हंसश्च हत्प्रागरसादाचकुभिंः समन्वितः | 
वियया कुलमुन्दर्या योजितः सम्प्रदायतः ॥५२॥ 

नित्या नित्या aan स्यात् षडभिः Ata | 
प्रतिलोमादिभी रुपे द्ामप्रतिभि गता uy si 
यस्या भजनतः सिद्धा नगः स्यात् खेचरः सुखौ | 

निग्रहानुग्रही चास्य जायते खेच्छयाऽनिणम् yy 
त्वरितोपान्यमाद्य स्यात य तिदाहचरसखयकं। 

हच दाहच्माखयतं asp भौ Waa ततः ॥५६॥ 
= = =. == --- --- eS 

हंस इत्यादिभिः अनिशमित्यन्तस्विभिः श्चोकंगेकादश्या नित्यायास्तयक्तरां 
विद्यां तद्धेद सहां चोपदिगति । aa daa हत्प्राणएरमादाहकुभिः wafaat— 

हसो- हकारः । हत्- सकारः । प्राणः- ककारः। रसा- लकारः । दाहः — 
TH | कुः-- उकारः | पञ्चमि; Fare हकारः सहितः स्यात् । एतदुक्तं भवनि 

एतेहकारादिभिः (१) उकारान्तः पड्भिरन्तरेः प्रत्येकमनुनोमक्रमेणाव्यन्तकमयो- 
जितेरेवं षडमेदभितेस्तदनु उकारादिभि said: प्रत्येकं प्रतिनोमक्रमेण चादय- 
न्तक्रमयोजितेरेवं षड्मेदभित्रेस्तदनु कल सुन्दरो नित्याविद्याया; प्रक्तिभूतया ata 
विद्यया षटूप्रकारभिन्नया मम्प्रदायतो योजिते; नित्वाविद्याया दामप्ततिमदा; 

सम्भवन्ति, तवष्वाद्या प्रधाना सेवमिति॥ ५३॥ निव्यानित्येव्यादिना Waa 

निव्यानित्याविद्याया उपरिष्टादनच्यमाणेषु विंशल्यधिक(२)गतसदेषु दामप्रति- 

भिदेव्यक्तिः ag क्रमागतानां विभवमेदानां प्रयोगप्राघान्यदगनायेत्यथः ॥ ५४ | 

यस्या भजनत इत्यादिना aKa fanfare aaa कथयति । तत्र स्वेच्छया -- 
उपरि्टात्रित्यानित्य।पटने(क्तनिग्रहानुग्रहस्य योगवनादिन्यथयः॥ ५५ i 

ल्रितेत्यादिभिः कामदादिरत्यन्तंः पञ्चभिः aaeiesat नौनपनाकानि- 

व्यायाः सप्तदशान्नरां विद्यामुपदि गति, aq afta’ उपान्त्य अन्त्या 

aUqgay श द१ महर ARR AE ४ SIZ ५ इन्स्फ cud अनुनोमक्रमेण 
== ~ ———— —_ 

(2) अच “OF 130 Bs NT ३ OTT ea OF प्रा उषे एतम्” उन्यधिकः पाटः 

Zo 42 | 

(2) अधिकमत्तगर्तषु टो ge ae 1 
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षड्भेदाः । इ श्टरर्लु 2A BATU &(२) एवं प्रतिलोमक्रमेण षड्भेदाः | 

५४ मनोरमाख्यटो कासदिते तन्बराज 

मरुत् खयुकतौ मध्याय दशम्याः क्रमशः GA (१) । 
भूमौ रसाच्माखयता Asa शौ षषटतः. क्रमात् ॥५७॥ 
षडक्षराणि त्वरिता eat तदनन्तरम् | 
दुतिर्दाहचर्खेन अस्या आदयमनन्तरम् ॥५८॥ 
उक्ता नौनपताकाष्या निलया सप्तद णाक्लरौ | 

समरे विजय खडपादुकाञ्जनसिड़दा iver 

वेतालपल्तिगौचेटपिशाचादिप्र्ताघनो | 

निघधानविलसिद्वान्नसाधनो कामदोदिता ॥६०॥ 
~ - 

एवं दादशमेदेषु (२) षड्विघसङ्गेतविदयाथोजनात् दासप्तिमेदाः सम्भवन्ति । 

Tie THR! CHT 21 THE) ॐ FT ५। AST | एतेमृल- 

सद्गतविदयया षडमेदाः । (४) सा्ताद्ह्म चत्त खा Sf इति प्रथमं बोजमितिेषः | 
द्यतिदहचरखयुक्- फकाररेफणएकारविन्दुभियक्तः फ afa दितोयम् । sa 

eed ` सकाररेफजकारविन्दुभियुक्त' aid a इति । वज णो पञ्चमं 

ततः - ओंकारथतुघ मित्यथंः ॥ ५६ ॥ ततः मरत्स्वयुक्तः- विन्दुसहित आकारः | 

श्रादति पड मम्। AAS दशम्याः क्रमशः स्मृते दशम्याः कुलसुन्दरोनित्यायाः 

ध्यायं बोजदयं क्ली ठ इति अस्याः षष्ठं सप्तमं चात्तरदयं स्यादिव्य्धः | 

भूमोरसाच्माखयुता - वकारः लकारजकारविन्दुभियुक्तः a” इति अष्टमं वजम् 
वजे भौ AA: क्रमात् ॥ ५७ ॥ 

षडक्षराणि (Safa निव्यमदद्रवे | इति । एभिः षड्भिर्मन्तस्य चतुर्हशक्तराणि 

afta aad तदनन्तरं - इ इति पञ्चदशं बोजम् । द्युतिर्दाहचरखेन-फकार 

रेफएकार विन्द् भियुक्तमस्याःदितोयं कूटं फः इति षोड़गणमनक्षरम् । अस्या are 
म्रनन्तरं Slant: सप्टदशमित्यथेः ॥ ५८ ॥ 

(१) दशस्या परतः faa इति सोर Yo Ale | 

(२) अत्ताचत(टियारभ्य स्व इ यन्त]ग्रयः Alo Gan नास्ति। (3) षु विद्याभदाः षड् इति 

alo go We | 

(४) रेईमौ--भेदाः इत्यन्त पाठ; टौकापुलके नाल्ि। 
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रसा नभस्तथा दाहो ATG च्मा वनपृर्विका। 
खेन युक्ता भवेत्नित्याविजयैकान्नरी मता ॥६१। 
वारेषु समर AS व्यवहारे सटा जयम् | 
विधत्ते स्पमरणारेब विजया बिभ्ववैभवा ॥६२॥ 
ह दस्डुवनयक्तं @ नित्या स्यात् सबमङ्ला | 
एका्याऽनवा सिङ्खा जायते Vat: णात् ॥६३॥ 
TTT नभसा ye रसश्चाथ fata च | 
taisfaat य॒तो ज्याऽम्बु aT AT रसा Faq ॥६४॥ 
नभश्च मरुता युक्तां रसाशुन्येऽ RAT । 

——$ 

खद्पादुकतादोनि उपरिष्टात्रोलपताकानित्याविधानपटक्ेषु व्यक्तं aa. 
माणन्यत् प्रस्तौति ॥ ५८ ॥ ६० ॥ , 

रस इत्यादिना वेभवेवयन्तेन च्चोकइयेन aie विजयानिलाया vay 
विद्यां तदनुभावं चोपदिश्ति - तत्र रसो-भकारः। नभः - मकार. । दाहो 
TAR) व्याप्तं -यकारः। च्छा उकारः! वनपूर्धिका ओकरगुक्ता। 
@a युक्ता विन्दुना सदह्धिता। एतदुक्तम्भवति -भकरारमकाररेफयकारोकार- 
विन्दुभिः कूटरूपा una विद्येति , भूम्या इति HA €१॥ समरे ape 
युद्वं दुजेये ॥ €२ ॥ 

हृदम्बु इत्यादिना waa चतुर्दश्याः सवेमद्गलानित्याया एकाक्षरो विद्या 
तदनुभावं च पदिशति । तत्र हदम्बुवनयुक्त' खं - सक्रारवकारन्रोकारविन्दुभिुक्त 
कूटं स्वो TAHT ॥ ६२ ॥ 

भरःशूलयेद्व्य(दिभिभवेदिवयन्तेरष्टभिः ara: gee: ज्वालामानिनोनिलाया 
स्विषढयन्रां विद्यामुपद्िगति - तत्र भू: ओकारः (2) | Wel — नकारदयं 
तरेति। नभम। भूः--मकारमदह्ित Bran: ar इति, रमा-भकारः। 
खिरा-गकारः। ब्रस्ु --वकारः। रथः - तकारः, अग्निना युतः-- इकार 
सहितः ति इति । ज्या- जकारः | WAKA ` वकाराकारगुक्ता ज्वा इति | 
रसामरुत्- लाद ति॥ € ४ i 

नभो मकारः | मरना - अकारेण युक्तः मादति | CATT -नकारो नका- 
(१) उकार दति ate go a | 
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गोचा ata सहिता म्ब पु्वाक्षरं तथा ॥६५॥ 

अभ्व ग्नौ इत् सदाहाम्ब् रसच्मारयदत्खयुक् | 

SAY मरुता TTS: प्राणख्च ARAT युतः ileal 

aie: alfa: प्राणरी ज्या aaqafeat रयः | 

चरेगाम्ब च गोचा SAS ज्याम्बरसा GAH ॥६७॥ 

रयः साम्नि ज्याम्ब रसा पुनरेती जवौ तत 

दाडनानेन ते fa: सात् Sal दाहमरुत्सखयु क् ॥६८॥ 

हंसश्च दादवद्धिखैर्दाहच्माखय तश्च सः | 

सप्र दादहास्ततोऽस्याः स्यरष्टमादयास्तु पञ्च उ Wee 

रश्च, अग्निसंयते -इकारसदहितो fafa इति। गोत्ला-दकारः। चरेण 

लह्धिता--एकारण सहिता दे इति । अम्बु --वकारः | gated तथा - वकार 

gatat देदति ॥ ६५ ॥ 

अम्बग्मो --अभ्ब-- वकारः अ्रग्निरिकारः विदति। हत् - सकारः | दाहाम्बु-- 

_ शफवकासे 4 इति। रस-च्या-रसः- भकारः च्मा-ऊकारः भू इति। रय 

__ तकारः | इत् - सकारः | सयुक् विन्दुयुक्ञम् । खयुगितिसकारस्य व विशेषण 

संदति। हंसश्च मर्ता युत इति सम्बन्धः--डा इति। दादहोरेफः रदति। 

पराण मरुता युक्तः का इति॥६६॥ दाहः साग्निरिति। रेफा ईकारसदहित 

fefa प्राण्चरो -कंदति। ज्या मरुतूसहिता जादइति। रयः तकारः 

चर्णाम्ब चते इति। गोत्रा--दकारः। इत् --सकारः । साग्निः- सि दति | 

ज्याब- ज्वदति। रसा खयुक् लं इति ॥६७। रयः-- अग्निना सहितः ति 

दति) ज्यावु --ज्वदइति। रसा लकारः। पुनरत एतत्परवोक्तात्तरहयं पुन 

रपि स्यात् ज्वलदति। जवीदाहेन युतः पकारोरेफीण युतः प्र इति। अनेन 

त हिः स्यात् अनेन प्रत्यच्रेण ते इति पूवेवोपिसितमच्रहयं fe: ज्वलज्वल 

दूति प्रज्वल तोणन्राणि दिरुखरेदित्यघः । स्यारदित्यस्योपरिष्टात् इत्यन्वयः | 

हंसोदादहमरुत्ष्वगुकस्याटिति BY इत्यथे; ॥६८॥ FAA टाहवन्हिसखेरिति- ङं 

saa, | दादच्माखयुतथ्चस इति -- सः कारणव इं इति । सदाहा: रदति 

anne उच्चर दित्यर्थः | ततः--्रनन्तरम् | अस्याः- विद्याया इतिशेषः । स्युरिति 

काकाच्चिमोलकन्यायवत्पूर्वापरयोरन्वे ति। ब्रष्टमाद्यासु पञ्चवे-श्रस्या विद्याया 
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उपान््याघःस्थितं नौलपताकाया अनन्तरम् ¦ 

त्वरितान्लञ्च भगडा अष्टमं नवमं तघा ॥७०॥ 

ज्वालामालिनिनित्याऽसी विषष्ठाणसमीरिता | 
वेधाकपषगमन्तापवग्यावेणकरौ भवेत् ॥७१॥ 
वावुप्रागवनसखेः सा चिता स्यादन्नरद्या | 

या सिद्धिघनधान्यात्मनिधिलाभाय कल्यते ॥७२॥ 

Ifa: Sa yea Maat भूरसः fae | 

अम्ब पञ्चाद्रयः साग्निर्मसताऽग्बुरयो तथा ॥७३॥ 
इलायुतोऽग्निरेतानि पुनरम्बु मरुटातम् | 

दाहश्च मता ह सस्त्वग्निरेतच्तयं पुनः ॥७४॥ 

अ्र्टमात्तरमारम्य दाद शाक्तरातधि पञ्चान्नराणि ज्वालामालिनो इति स्युरि 
त्वधः ween Boreas: स्थितं नोनलपताकावा अनन्तरं -नोलपताका निल्याविद्याया 
अरन्तया्तरात् पर्वाक्तरं पूउस्ितमक्तरमिव्यथः इ इति afta --त्वरिता - 

fanaa फट कारमित्यघ : । मरुण्डा अष्टमं नवमं तथा-- dae 
विद्याया ब्र्टमनवमात्षरदयं स्वाहा इत्यथ ; ॥ ७० | 

ज्वालामालिनोत्यादिना शोकेन Tal अ्रत्तरमङ्पामसाधारणानि पञ्चफलानि 

चोपदि शति |i ७१ ॥ 

वागुरित्यादिना aaa पोड्श्यायित्ानिल्याया sat विद्यां तत्सिदिफनं 

चोपदिशति । aa व।गुप्राणवनघ्वेः-चकारककारग्रोकारविन्दुभिरित्य्थः। तत्र 
चकारः HARTA | WIAA: - सखरूपन्ना(नम् ॥ ७२ ॥ 

श्चोत्याद्य णिनेषटटेव्यन्तेः पोडगभिः aaa द गशोत्तर गतात्तरौीं विद्यां 

तत्रामादिकं चोपदिगति- तवर शविः a@a—uy इति । शून्यं नकारः | 

नभमा श्वः मो इति । रसो-भकारः। स्थिरा-गकारः। ease: | 

र्यः माग्निः- ति इति। मरनाम्ब्-वाइति। रयौ ` तकारदयम् । तथा-- 
म्ररुद नितं a इति ॥७३॥ इना ग्रुनाऽग्निः -इना- लकारः | afar: — इकारः 

नि इति। एतानि पुनः उक्तानि तोण्यक्तरागि पुनरप्युचरदिन्ययः। अम्बु 
Gq 
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अम्ब टाहो ABSA हंसोऽथ धरया नभः | 

तजोऽग्निना पनः पञ्च बात: खेन समायुतः ॥७५॥ 

तोय चरेण aqga तोयमग्नियुतं ततः | 
Na aida ग्रुचिना Na शक्तया नभोयुतम् ॥७६॥ 

दाहाघराखसहितस्तोयं चरसमन्वितम् | 

एतत्पूबमधः प्रोक्तचतुष्टयमतः परम् ॥७७॥ 
ज्या खेन युक्ता सचरो रसश्चं तस्य YAR | 
रसोऽग्निना पुनः प्रोक्तचतुष्कात् चयमन्ततः ॥७८॥ 

नभो भुवा चरेगापि हंसस्त्वं तस्य पवकम् | 
हंसोऽगिना प्राक्वितयं हदयं खसमायुतम् Woe 

a — 

मरुद्युतं वादइति। दाहश्च मस्ता - asta हंसस्त्वग्नियुतः- हि इति । एत- 

चयं पुनः--एतानि तौण्यन्नराणि पुनरपि वदेदित्यथंः ॥७६॥ अम्बु--वकारः | 
दाहो मरुदयुक्तः रादति | SA हकारः | धरया उकारेण । नभो - मकारः 

सु दति । तेजोऽग्निना--तेजः-- खकारः खि दति ga: पञ्च प्रोक्तानि वाराह- 

मखोपञ्चाक्तराण्वेव पुनखास्याः। वातः सखेन समायुक्तः वातः अकारः ॐ 

इति noun तोयं चरेण तोयं --धकारः (१) धरडति । aqga—aacfata शेषः | 

a efi तोयमग्नियुतं -धिदति। ततः उपरि। शृन्यं-नकारः। 

व्यासेन एविना-- युतमिति शेषः न्ये इति । शन्यं नकारः | गत्या नभोयुत-- 

प्तिविंसजनोयः मः इत्ययः ॥७६॥ दाहो धरासखसहितः--रू' इति । तोयं ae 
समन्वितं-- घे इति । एतत्प्रूय-रू' इत्यः । अधःप्रोक्तचतुष्टयमतः परं-- 
रु' घे इत्यस्मात्पूवेख्ितं fea नम॒ इत्यक्रचतुष्टवमस्योपरिष्टाद्योजयेदि- 
त्यथः pool ज्या सेन qat—faeqat जकारः जं इति सचरो रसः- 

भे इति । एतस्य पूवकं-उक्ताक्तरस्य पूवमक्तर' जं इत्यर्थः । रसोऽग्निना - युत 
इति शेषः fa इति। पुनः प्रोक्तचतुष्काचयमन्ततः-पूरवीक्तधिन्ये नम इति 
चतुष्कं -- प्रथमाक्षरवज' न्ये नमः इत्यत्रत्रयं उपरिष्टायोजयेदित्य्धंः ॥७८। 

नभो मुवा-- युतमिति Xo: मो इति। चरेणापि हंसः- अपिः समुचये ह इति) 
[र रिक ——— 

(१) चकारः चै इति व° ge gre | 
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Tata ततपुवमगिना च रसा युतः | 
पश्चादुाक्ततयं वातां घग्या च नभः प्रिये ! ॥८०॥ 

प्राणः खेन युतः Wace Sa AAT रसः | 
व्याप्तमेतचयं VATE हाडेनाम्बसंयुतम् ॥८१॥ 

गोचा धरायता AAMT नादयुक्तो जवो युतः | 
दाहेन ga पुरै च प्रवं च मरुता युतम् ॥८२। 
Na मरुतस्वसदहितं हदाहनाम्बुना चरः | 

स्पशो मरत्ससदहिता इदाडहेनाम्ब संयुतम् ॥८२॥ 

ज्यागिः सखसंय॒तो FA: तवाम्ब मरुता सह | 

हदयेन खन युतं रसश्च सखन संयुतः ॥८४॥ 
प्राणदा धरायक्तो पुनम्ती वङ्किना वियत् | 
वारदाहियुक्तमम्ब् स्याद्ियद्वाप्रखसंयुतम् ॥८५॥ 

एतस्य पूवकं -े इत्यस्य प्रवं मो aa: । हंमोऽग्निना--दहि इति । प्राक्तितयं 
-- प्रागुक्तं Waa: इत्यलरत्रयम् | हदयं स्वममागुतं- स्त' इति ॥७८॥ रसथरेण - 
भे इति । तत्पृवं - भ इत्येतस्य प्रवेमन्नर' a इति । अग्निना च रमो ग्ुतः- चः 
कारः समुचये भि इति । पयादुक्त्यं - प्रागुक्तं न्येनम इति वितयम् । वातः अकारः | 

धरया च नभः- यु इति । प्रिये इति देवोमम्बदिः ॥८०॥ प्राणः स्वेन गुतः- कं इति। 
इदयं qa -म्त' इति । रमा-भकारः। व्याघ्रं यकारः) एतच्यं TTA 

स्तं भय इत्यत्तरत्रयं पुनरपि स्यादिति । हत् मकारः । दाहनाम्बुना संयुक्तः व 
इति ॥ ८१॥ गात्रा--दकारः। atifaat—e इति। स्पर्ग नादयुक्तः- स्पशः 
-पकारः। नादः--टकारः ट इति। जवो esa ग्रुतः-- पकारो रेफेण युतः प्र 

इति | पुवं प्र इत्यम्मादन्नरात्पूर्वाच्तरस्य पृवमत्नर' दुद्रति । oa च मरुता युतम् - 
अव्र पव nz: दु देत्येतस्य पुर्वाज्नर विषयः टा इत्यथः ॥८२॥ Tal मरुत्स्वमदहितं -- 
नां इति | त् - मकारः | दाहनाम्ब॒ना चरः - व इति। at aacaafaa: - षां 

इति | इत्--मकारः | दाडेनाम्बुसंगरुत ` -व इति ican ज्याग्निः सखमंयुतः- जि 

इति । इं मम्तथाम्ब मरुता मद तथा इति मवत्रात् प्रकरणे ममुचयाय: ह्वा 
दति | दयेन सखन वुतं-म्त' इति । रमय स्वन मंव्रुतः-भं इति ॥८४॥ प्राग- 
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ु्वदिरुक्वर्णी च शुचिः खेन युतस्तथा | 
स्थिरा रसा वनखेन टावौ हंसो धराखयुक् Wee 

afaatzadt Wag <a मरुता युतम् । 

हं सश्च मरुता विदा द शोत्तरशतान्न रौ ॥८७॥ 
वाराही पञ्चमो विप्वविजया भद्रकौमुटौ। 
वार्तालौ चेतिविष्याता स्तम्भनादयखिलेष्टद्ा ॥८८॥ 

प्रागदादी धरायक्तो पुनरादय' रसे मरुत् । 
ad मरुच्छक्तियतं भूःखयुक्ता ततस्वयम् ॥८९॥ 

स्यादौ तु रसायग्म' चरेण समयोजितम् | 
दाहेन बद्कि शक्तिभ्यां य॒तो हंसस्ततःपरम् ॥< ०॥ 

नभो दिद त्सदाहाम्ब ज्या Nal खनसंय॒तम् । 

दादौ धरायुक्तौ - प्रत्येकमिति शेषः कुरु इति । पुनस्तो ` पुनरपि कुर इति वणौ । 

व्किना वियत्-णो इति । वाः दादयुक्तं -वाः- घकारः घ्र इति । अम्ब् - 
वकारः | वियत्य्याप्तखमसंयुतं ` -श्यं इति ॥८५॥ पवेदिरुक्तवणीं वश्यं इत्येतदारभ्य 

पृवस्माचतुष्टयात्तरात् ga कुर् इत्ययः; । चिः खेन चुतः र इति । सिरा 

रसावनसवेन —Jata शेषः sat इति । दावो - salted ठट इति । हंसो धराख- 

युक्-- हं इति ॥ ८६ ॥ ब्युतिर्नादवतो पश्चात् saat -फट. इति । दम्ब 
मरुता युतं-खा इति हंस मरुता-युक्त इति रेष: Et इति ॥ co ॥ 

वाराहोत्यादिना aaa tan नामपच्चकं कथयति ॥८८॥ 

प्राणेत्यादिभिः क्रमादित्यन्तः पञ्चभिः श्लोकः gear पञ्चवि"शत्यत्तरी 
सप्तात्तरों तयोदणात्तरों च॒ विव्यासुपदिशति | aa प्राणदादहौ धरा युक्तो - प्रतयेक- 
मिति शेषः कुरु इति । युनराद्यं - पुनरपि तयो war कु इति । रसे लदयं मरुत् 
प्राकारः at इलति | wit मरुच्छक्तियुतं - याः इति । भूः agar ॐ इति । aa 
स्तयम् ॥८८॥ अस्याटौ तु ॐ--मित्यस्योपरि त्रस्य मन्वस्यादिभूतं He कु इत्यक्त- 
रत्रयं भवेदित्यथंः | रसायुग्म' चरेण समयोजितं - ज्ञे इति । cea वद्धिशक्रिभ्यां 
युतो ंसस्ततः परम् दोः दति neon नभो fe: - स्यादिति शेषः मम इति। 
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अम्बु पश्चादियदाक्त मरुता तु नभः प्रिये | ee 

wei व्याघ्रं भुवा हंसः gaia स्यान्द्रलुवयम् | 
अस्य षष्ठादिपञ्चार्णटन्यौ स्यादाद sfra: wer 

एकाटणान्न गदनद दितीयः समुटौरितः। 

aaa: पञ्चविंशागः प्रोक्ता मन्ता इति क्रमात् esi 

Waa हंसो दाहवज्किखयतः ख न हं सकः | 
हन्प्रायया भुवा इहतस्यात् सखन हसः समन्वित ॥ 

कुरकुल्लान्त्यवगों च स्यादात्माष्टा्नरः WA: | 

स्बाभोष्टाधसं सिद्धां सुलभोऽयं AISA: ॥<५॥ 

सङ्तोदोरितेवगद शभिदगभिः gaa | 
- === कक = क-म >~ OE o_o 

हत् -सक्(रः। मटाहाष्व् -द्ाहसहितः म zag: व॒ इति। ज्या- 
जकारः | Ta Ba qa asa Wa पश्यात् WAM aa: | faaq— 

सकारः । (qa) मर्ता युक्तं नभ इति यावत् मः इति । प्रिये इति टेवोमम्बदिः 

॥१॥ शन्यं नकारः । व्यस्तः यकारः । yar Ba इति शेषः रो इति । gate 
पञ्चमोविद्याचरमान्नगदयं स्वाहा इत्य; । स्यान्मनुत्रयं aaa मन्व: TAT 

विभागयोगकमान्मन्तत्रयं भवतोत्यथ;। wa पादि पच्चार्गणटन्तो स्यादाद्य 

इरितः। एतदुक्तं भवति- ग्रस्य पञ्चवि'शक्षरमन्तस्य पटात्तरमारभ्य दग 

माक्तरान्तसुचचाय ततः परं खवाद्रा इति वदेत् । तेन Barat प्रमा विद्या wa 
तोति ican एकादशाक्तराटन्त्यो द्वितोयः ममुदरौरितः | एतदुक्तं भवति--अस्यैव 
पञ्चवि'ाक्तरस्याद्यात्तरमारभ्य एकाद गान्नरान्तमुचा्यं ततःपर' तचरमभरूत- 
ae इत्यन्नरदवययोजनात् त्रयो द गात्रो विद्या भवतोति । cata: पञ्चवि"गाणः 

प्रागोवाभिदहितः प्रघमदितोययोः प्रक्तिभ्रतः सप्तपञ्चवि'गार्णा aa: aala 
इत्व् nce ll 

भरःखेनेत्यादिना सुरद्रुम इत्यन्तेन श्रोकदयेनात्मा्टा्रों w= यागविद्यामुप- 
दिशति । तत्र भू; स्वेन -ॐ दति। dat दाहवद्धिस्वेन Staniaa हंमकः- हं 

इति । gare qa इति na: a दति। भुवा हत्म्यात् -मोड़ति। aa 

हमः ममन्वितः - इं इति । कुर् कुन्नान्त्यवणों च--स्ाद्रा इत्य: ॥८५॥ 

मङ्गतनत्यादिना चराचरमित्यन्तन श्चाकदयेन पञ्चभूतानां प्रत्येकमेक- 
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प्राणाम्नौलाऽऽम्ब शाखाभिः शक्तिसप्ताक्तरौयतेः wee 
hig ry 

भूतमन्वाः समुदिष्टाः पञ्च aatafafgen: | 

येषामालोकतो fava वतेते सचराचरम् eo 

पर्वस्यायी च aqga चतुदंशतदन्यकौ | 
अ्रम्बुनागिनिर्वाः स णन्यं प्रागो जलरयान्वितः ॥९८॥ 

वि'शत्यत्तरान् मन्वानुपदिश्ति। aa सङ्केतोदोरितेव शैरिति। एतदुक्तं 
भवति-- वातो मरूदित्यादिभिः पञ्चतिंश्त्परलोक्तैः ara तेषु विभक्तानां are 
काक्तराणां संज्ञाभिरुदोरितैः। प्राणाग्नोलाम्ब शाखाभिः प्रत्येक दशभिरक्तर 

रुपेता खाख्याशक्तिणब्द सप्ताक्षयन्ताः एव' प्रत्येकभेकवि' शत्य त्तराश्चत्वारो वि! शत्य - 
त्तरव्योममन्तसहिता एव' पञ्चमन्वाः । प्रोक्तक्रमेण पञ्चानां wart स्युरिति । 
ते यथा--तेषां पञ्चानामपि मन्ताणं खरूपं ललितानित्यासपयाक्रमे मन्त 

मलिखितमपि aa तेषां Wea प्रकट ' प्रकाश्यते प्राक् प्रत्यक् दचिणणोटक् च 

एकादश षट_ रेखाः समान्तरालं विलिख्य तासु दश्दशकोष्टात्मसु पञ्चसु पंक्तिषु 

ऊध्वाधः FAT Fala ass ऊद इति इखपच्चाक्षराणि प्रथमपङ्क्तो 

समालिख्य तद्िलोयप्रङक्तौ राई ऋ द इति टोरघक्तरपञ्चकं क्रमादालिख्य 
ठतोयपङ्क्तौ vt at रों इति वण पञ्चक' समालिख्य चतुर्यादिषु पङ्क्तिषु 
प्रोक्तक्रमेण ककारादोन् THA षडवर्गान् पञ्चशः समालिख्य सवान्यपङ क्तौ 

षक्तलसह इति पञ्चाक्तराणि--चालिख्य पथ्येत्। सर्वोध्व पड क्रिकोष्टदश- 

त्राणि प्राणत्मकानि। तदधःखितदितोयपड क्रि कोष्ठदशकस्थानि दशक्तराणि 
अग्नात्मकानि। तदधःस्ितलतोयपङ् क्तिकोदश्कस्ितदणाक्तराणि इला- 
कानि । तदघःखितचतुथपङः क्िकोष्टदशकस्थितानि त्रवामकानि। तदधः — 
स्ितपञ्चमपडः क्तिकोहद एकस्थानि दशक्तराणि खात्मकानि । तेषां दशनामन्ते 
तत्तत्नामदक्तराणि व्योम्नः एकोाक्तर च सत्र शक्तोति हयक्षर' तदुपरि ward 
च योजयेत् nos Ua क्रते एकवि'श दशात्तराः पञ्चभ्रूतमन्वा भवन्ति । तेषा- 

मालोकतः प्रभावादित्यघ : । वतते अद्यापि क्रियते इत्यथः; ॥८७॥ 
पूव व्यादिभिमनुरित्यन्तेस्िभि ¦ श्लोकः षोड़शनित्यानां साधारणं षोडशाक्तर' 

बलिमन्मुपदिशति। तत्र ca स्याद्यो च--प्रागुक्तस्यात्माष्टार्णमन्तस्यादिभूती 
riage aan अस्य प्रथमदितीयवर्णो स्यातामित्यर्थः; । aqua’ चतुरदशरत- 
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रसः स्याद्ाप्रमायाभ्यां ठतीयो;स्य चतुघकः | 
रसः स्मया रयो यक्तश्चरेग परमप्वरि ! yee 
रसो युक्तो व्याप्रम्या हसः च्मासखयतम्ततः | 

र्वान्यवर्णाविलटक्तः पाडगार्गो sate: ze 

afe तत््वमयौ व्याप्चिरिति सम्यक् सभौग्तिाः। 
अस्या निःकालनात् चित्ते तत्त्व खात्मसात्क्ततम् ॥१०१॥ 

इति षोडणनित्यातन्तपु ्रौकादिमत 

aaa पटलम् | 

दन्त्वकौ — MASALA पव भूतायाः FRHalfaaar aqenagemat 

सवं sfaz ग्रस्य adaaqaiat स्यातामिल्ययः | a नाग्निः- युत इति शेषः 

वि इति । वाः सभ्न्यं घ्र sia प्राण जलरयानज्वितः- ककारो कारतकाराभ्यां 

सहितः aq इति ॥८ ८॥ रसः स्यात् व्याप्तमायाभ्यां भ्य sla | मायाशब्दः गक्तिणब्द्- 

अाम्मिन् तन्तं दन्नं खा विसजनोयोरकंकस्याभिधायकौ, एव' सित अन्यतरयोजनं 
मम्प्रदायवनलादित्वघ ; । टलतोयोऽस्य चतु कः सव इति नवमदगमात्तरे। रमः 

wa—qasta शेषः भ्रू इति एकाद गमक्तरम् । रयो युक्तयरण त इति दाद् 

शम् । परमेश्वरोति सम्बदिः toon रमो युक्तो व्याप्तभूमभ्यां wish त्रयोदगम् । 
हंसः चमा खयरुतम्ततः -- ह इति चतुद गमक्तरम् | प्रवान्तयवणौ - आत्माष्टाक्षरमन्तौ 

सादा इति पञ्च टश | GEM Tala: पोड़शार्णां वनेमनुः-एव' पोड़गात्तरः 

सर्वासां पोडगशनित्यानां वन्िमन्व उक्त इत्यथ ; ॥१००॥ 
इति यौपोड़गनित्यातन्ं षु योकादिमलताख्यस्य परिपृणस्य 

तन्चस्य प्रपच्चमारमिंदराजप्रकागभिधानन सुभगानन्द- 

aaa विरचितायां मनोरमाख्यायां व्याख्यायां निल्या- 

विद्यास्रुूपगप्रकाणनपर' ठलोयपटनं afta’ 
परामृष्टम् I 

ग्रन्यमंख्या ठतोये यन्वमक' Mensa ग्रन्यमंख्यया 

waza anaataated साद मोरितम् | 



अथ चतुधपटलारम्भः | 

अथ षोडणनिव्यानामाद्ायाः पूजनं प्रिये ! | 

णयामि क्रमरैव fad सर्वाथंसिङधिटम् nei 

नेमित्तिकं तथा काम्यं खण a पटलेस्िभिः | 
येनातिपापयुक्तोऽपि fatgata सुनिश्चितम् wen 

न्यासचयस्य मन्ताश्च चासनानां चतुष्टयम् । 

आवाहनमन' पश्चात् समस्तार्चामनु' तथा ॥३॥ 

सुद्रायुधानां वीजानि सुद्रारचनवासने | 

ध्यानं सपरिवाराया faagarfafamat ॥४। 
नवावररश्रक्तौनां नामान्यर्चाक्रमं तधा | 

मन्तात्मयोगम्चया उपचारान् जपक्रमम् ॥५॥ 

वातः खसंयतसत्वाय' मसुत्सखेन इितीयकम् | 

हदनेन् समायेन SAT प्रधमा AAT ile 

अथ चतुथंपटलारभ्धः | 

पर्व स्मिन् टतोयपरल्े पोडणशनित्याविद्यादिकमुपदिश्यानन्तरमङ्गिनित्यायाः 
qua ललिता विद्यायानित्यनेमित्तिकाभ्यां समाराधनक्रममुपदिशति । अथ 

पोडशनित्येत्यादिभिस्तनमयो भवेदिव्यन्तेस्िभिः पटलैः प्रलयेकं श्लोकश्तरूपैः । ̀ 
तवर अथ wena: क्रममिव्यन्तेः पञ्चभिः श्चोकंखतुघेपञ्चमषष्ठपटला 

धानु दिशति | तत्र नित्यं ~ प्रजनमिव्यधेः । नेमित्तिकं तथा काम्यं - पजनमिव्यस्य 

विशेषणम् | अतिपापयुक्तोऽपि - विवेकदेषो ॥२॥ न्यासत्रयस्येत्यादिना बोजा 

नोत्यन्तेन पादाधिक्रन दावि'गन्मन्चोदेणकः क्तः da न्यासत्रयत्येत्युक्गिरुदेश 

क्रमोल्लङ्किन्णपि श्नोकसकर्यीयंति सम्प्रदायः | समस्ताचामनु' - बोजदयरूपम् ॥५॥ 

वातेत्यादिना माजनादिव्यन्तेनाद्धिकेन श्लोकेन करश्डिविद्यां शोधन. 

yar’ चोपदिशति । तत्र वातः स्वसंयुक्रस््वाद्यं ॐ इति प्रथमं बोजमरुतखेन 



ऽर पटने | STAM सटेव्यासनचक्रासनविदयाकधनम् | 
Alh 

ac 

अनयाः करयोः शुद्धि" कुर्यादन्योन्वमाजंनात् | 
हृच्छिरश्च शिखावम नेचमस्तं पड्क्गकम् ॥ ७ | 
दितीयया सा विन्नञया या नित्या कुलसुन्दरी । 

SAAT सेव WANA देव्यात्मासनमेतया ॥८॥ 
विषु हंससमायोगाचक्रासनमुदौरितम् | 
हंसहदयां पञ्चमो च सवेमन्वासनं तथ! (१) EI 

दितोयकं- रां इति दितोयकम्। हदनन समायेन ठतोयं सोः इति तीयम् । 
wal वत्वसो- विद्येति शेषः uel शएदिमिति । शदिः- सपर्योपकरगम्पर्णा- 

ङ ताकरणम् | अ्रन्योन्यमाजनात्- वामटन्तिणकरतनसटयोरिति शेषः | 
दित्यादिना स॒न्दरोव्य न्तेनादइ हयेन wer पडड़न्यासविद्यां चोपदिग्ति | 

aa दितोयया--उदिष्टदहातिंगत्सु हि तोयया विद्ययेति शेषः ॥७॥ 
ठतोयेत्यादिना एतया इव्यन्तेन उत्तरादन देव्यात्मासनविद्यामुपदिशति | aa 

तीया मेव--षडङ्गन्यासे प्रोक्तकुलसुन्द रो विद्येव | nae wa शक्तिः- न्न खा । 
उत्तरद्चोकाद्यगतं तिष्वितिपदमावादहनविान्तमन्वं fal तनेतदुक्तं भवति-- 

alfa बोजानि naa ea खापुरःमराणि कुर्यादिति | ङो" TY दो“ क्तो” छो 
सौ: इति । टेव्यात्मासनं - परि च्छिन्नरविग्रहाणं टेव्यात्मनां सवगक्तौनामासनं-- 

SMa सर्वासां देवतानामुपलच्धिखयानमिल्यघ ; | अत्र उदेशक्रम मपद्ाय 

कथघनमासनविद्याचतुषटयस्य दितोयविययानुवनित्वात् मोकर्याथेम्। टतोयेति 
परिगणनक्रमयख सौकर्याय; । = | 

विष्विव्यादिना aragaisa चक्रामनविद्यासुपदिश्ति--तत् इंससमा- 
वोगात्--वालायास्विषु TAY प्रत्येकं हकारोपक्रममुचारगण'(२) BY TRY BAT: 

चतुर्थो चक्रासनविदयेव्यवः। चक्रामनमिति। aagt मन्वदटेवतात्म (३) भरतानां 

यन्ाणामासन' उपलबव्धिस्थानम् | 

इं सेत्यादिनोत्तरादेन मवमन्वामनविद्यामुपदिगति | तत्र दंमह्ृद्वयां ममे 
तति शेष; । प्राग्बत्तौीगि वीजानि प्रत्येकं हकारमकारोपक्रमोचारणात् दमे“ 
ee कः १ ट 

(१) तया इति माग्पुट्पा०। 

(२) areas इति टौ: पु पाः (3) मन्वदवता वामभतानामिति टी पुर पाः 

(+ 



९६ मनोरमा ष्यटोकासदहिते तन्तराजे 

ततोम्ब् च रसोपेतं चरखसहितं च तत् | 

तस्य WAT मध्यस्था या सा ast समीरिता ॥१०॥ 

साध्यसिद्धासनं दद्यात् तया देव्यं समचंनात् | 
सप्रम्याऽऽवाहनं कु्य्निमसोक्तविखशण्डया ॥११॥ 

हस् लो हसो: पञ्चमो सवेमन्वासनविद्या। सवेमन्तसनमिति - योचक्रस्य 
कथनम् अकथादिमाटकात्मकलत्वेन व्िकोणर्खाणां च वक्षामाणत्वात् 
सर्वेषां समन्वाणामुपलसिस्थानसित्यथेः ॥ < ॥ 

तत इत्यादिना समचनादिव्यन्तेनाध्यद्चन श्लोकेन साधासिदासनविद्यासुपदि- 

शति । तत्र ade च रसोपेतं चरखसदहितं च तत्- अम्बु aA । चकारः 

समुचये | रसा लकारः । चर -~ एकारः | ख'- विन्दुस्ताभ्यां सहितम् | चकारः 
समुखे | तच्छब्दो विशि्टरूपं oceania) एतदुक्तं भवति वकारलकारविन्दभि- 
gai aaveta कूटाक्षरं स्यादिति | तस्य क्ते्च ANTE या सा षष्टो समोरिता - 
तस्य प्रोक्तस्य वे कारस्य | Wa — ET खाया: | ATR एतयोद॑योमधस्येत्यथः । 
एतदुतरं भवति-- तस्यासु बालायास्तोणि बोजानि - कौकारोपक्रमाणि वु“ काराव- 

सनानि च भवेयुः Bly ए“ “ज्ञो Svs «८ एव"रूपा सा बाला साधसिदा- 
सनविास्याटदिति ॥१०॥ साधासिदासनमिति। सवषां साधयानामभिमतानां 

सिरीनामुपलचििखथान' अखण्डाव्मकसख रूपविम श (१) सिद रित्यथ : । अतर देव्य 
समचनादिति - आ्रासनचतुष्टयेऽप्यन्ं ति। एतस्याऽऽसनचतुष्टयस्य मन्त्रयोजनाप्र- 

कार' पञ्चमे ua वच्यति । 

सप्तम्येत्यादिना समोरित इत्यन्तेनारदादयं नैकेन BHA सक्तमोमावाहनविया- 

qufenfa । aa सप्तम्या-- विद्ययेति शेषः | नमसा - युक्तयेति शेषः । नमःब्दान्त्- 

येत्यथ; | उक्तत्रिखर्डया - मुद्रयति शेषः । उत्तरत्र वक्षयमामाणमपि उक्तमिति 

ada कथयति । हं सदां युक्ता सेव स्यात् सप्तमो मता- एतदुक्ल' भवति- 

हकारसकाररेफाक्तरेः प्रत्येकं विषु Tay युक्ता कुलसन्दरोविद्या आवाहनविष्ये- 
ay) waa ceding व्यज्ननान्ते समीरितः- मधममबोजस्य हकारः 

सकारो पुरस्तात् संयोज्य tH लकारान्तं योजयेदित्यथेः। तेन हकारः 
सकारककारलकाररेफई कार विन्दुभिमेधमम ̀ वोज मायान्तम्। इतरस्मिंसत 

(१) faamnta सिद्धरिति ato qo go ato | 



४ पटने | ललितावणिनोकामेश्वरोमोदिनोविमनाविदव्यिकयनम् | ६७ 

हंसहदाहसंयुक्ता संव स्यात् सप्तमौ मता | 

मध्यमे दाहयोगस्त् व्यञ्जनान्त Batra: ॥१२॥ 

वियत् सदाह alee स्यात् खयं (१)भवत् | 

तदादिकाः सवणक्तौश्वक्रस्था नामभिजंपेत् ॥१२॥ 
दाहभूमीर सान्माखेव शिनीवी जमी रितम् । 
प्राणोरसाणशक्तिवुतः कामेभ्वय्नरं महत् ॥१४॥ 
श॒न्यमम्बरसावज्गिखयोगान्मोहिनौ मनुः | 
aia रसाच्माखयुतं विमलावबोजमोरितम् (२) ॥१५॥ 

ज्या नभोवद्िदादसयोगेः स्यादसगणा मनुः | 

सकारस्रयोमधरय रेफं योजवेदित्य्थः । तेन हकारसकारदयरेफग्रौकारविमज- 
नोये(३)रन््वबोज' मायान्तं इमो“ wen TY रम्यः“ नमः उति ॥ १२॥ 

वियदित्वादिना aaa ललितायाः यखोचक्रावस्ितानां गक्तोनां परूजानाम- 

रूपमन््ाणां प्रणवभूतं वोजदवमुपदि गति । तत्र वियत्- मकारः । सदाहवङ्किस्ं 
रेफईकारविन्दुसहितं यीं इति। गक्तयावयय--हल्लं वाद्यम् । एतदुक्तं भवति | 
हन्न खायोवोजोपक्रमं : पूजानाममन्व: स्वाः wat: पूजयेदिति ॥१३॥ 

दाहभूमोव्यादोना aaa वशिनो कूटान्नरविद्यां कामेष्वरोकूटात्नरविव्यां चोप- 

दिशति | दाहभूमोरमाच्सासखेः-रफावकारनलकारऊकारविन्द् भिः gay इति। 

प्राणो रसागशक्तियुतः- प्राणः | ककारः रसा--लकारः। गक्तिः ह्न खा) 

ae, ककार लकार Ba खाभिः कूट' HRY इति । १४॥ 
शून्य मित्यादिना waa मोदहिनीविमन्योः कूटा्तरोविद्यादयमुपदविगति | 

तव्र॒ण॒न्यं- नकारः । गअम्बरमावङ्किसखयोगात्- वकारलकारडकारविन्दुयोगा- 

दित्यघः aty इति । व्याप यकारः | रमाच््माखयुतं ल कारउकारविन्दुसच्धितं Ga 
इति ॥१५॥ | 

ज्या नभो इत्यादिना श्रोकपूर्वाद्धिन अर्णाकूटान्नरोविव्याम्.पदिगति। 

(१) waar वद्य" भन् इति ae पुर पा । 

(२) वशिनौ बौजमीग्तिम्। प्रागोरमाणङ्ियुतं वरिमनीक्रौजमीगि्तिम् इति ate पुट Ne | 

प्राणौरमा इन्यादि Bie go fas कुवापि न वन्न) 
Pe tc = ~ 



ec मनोरमाख्यटोकासहिते Aas 

~, =. 
हंसः TESTI: स्याद्राप्रच्माखयुता मनुः ॥१६॥ 

¢ ; 

जयिन्यास्तं समुदिष्टः सवव जयदायकः | 

वादेषु व्यवहारेषु समरेषु च निश्चितम् ॥१७॥ 

कं नभोदाहसहितं व्याप्नन्माखयुत मनुः | 
~ ^ ९ a सवभ्वर्याः समाख्यातः सवंसिद्धिकरः सदा ॥१८॥ 

~ ~ ॐ 0 > ~ 

ग्रासो नभोदाहवङ्किखेयक्तः कोलिनोमनुः । 
= 0 0 + AS 

एतेर्मनुभिरष्टाभिः शक्तिभिवगसंयुतः weet 
वाग्देवतान्तेर्न्यासः स्याद्येन देव्यात्मको भवेत् । 
त्य क~ न ॐ >) 0 Ss 

मल्योपि पृज्यते दवः सवः सर्वच सवेदा ॥२०॥ 

तत्र॒ ज्या नभोदाहवज्किसखयोगेः--जकारमकाररेफईकारतिन्दृनामन्योन्य म् a 
क्रमयोगात् Baty इति ॥ १६॥ 

हं सेत्यादिना निितमित्यन्तेनार्दाद्येनेकन aaa जयिनीं कूटाक्तरविद्यां 

तत्सामध्य चोपदिशति । ततर हसो -- हकारः । ERR सकारलकारवक्षार- 
सहितः | व्याप्रच्माखेयु तः-(१)यकारजकारविन्दुभिश्च युक्तः | एतदुक्त wafa— 

हकारसकाग्लकारवकारयकारऊकारविन्दुभिः कूटः हम् aEY इति ॥ १७ ॥ 

कमित्यादिना सदा इईत्यन्तेनार्घादयेनेकेन Wat सवण्ठरोकुटाक्रविद्यां तदनु- 
भावं चोपदिशति । कं-लकारः(२) | नभोदाहसदहितम्- मकाररेफसदितम् | 

व्याप्तच्माखयुतं - यकार ऊकारविन्दुसद्धितम् | एतदुक्त भवति--लकारमकार- 

रेफयकारजकारविन्द् भिः ल॒स्रय,५(२)इति ॥ १८ ॥ 
ग्रासेत्यादिना saga कौलिनोकटाक्षरविव्यासुपदिशति-तव् ग्रासः-- 

छकारः | नभो दादवद्िखेः - मकाररेफईकारविन्द् भिः arty इति । 
एतेरित्यादिना सवदा इत्यन्ते नारदेन केन Aaa वशिन्यादोनां न्यासक्रम' 

तत्फलं चोपदिशति। aa मनुभिरष्टाभिः  प्रोक्तकटाच्ूरेरिति शेषः । शक्तिभिः-- 

(१) क पकार इति वं Go पार | 

(2) ATS दति qe नौ पु ० पा? | 

(३) way इति do ge पा? | सुऽ इति टी° ge ate | 



ध्यं पटने | मन्तन्यासस्थानमन्चकयथनम् | ६८ 

रन्ध भाले तघाऽऽज्ञायां गले Efe तधा न्यसेत् | 

नाभावाधारके पाददये स्रूलाग्रकावधि(१) ॥२१॥ 

गोवा दाहमसतसखेः स्यादादोऽन्यो Basar | 
म्दन्न; प्रागरसावज्िखेः स्यात्तु तीय कः ॥२२॥ 
भूमी रसाच्माखखयुता aqu: णक्तिदत्परः | 
प्रागेन SHY नानन्तर: GAA: पुनः ॥२३॥ 

हंसो हदा तेजसा च दुगव्या दाहचरस्वयुक् | 

अष्टमा हंसद्त्प्राप्रवनखं : समुटौरितः ॥२४॥ 
शुचिः सखेन युतम्तद्न्नवमः परिकौतितः। 
Ud एकान्नरा मन्वा मुद्रारूपा महष्वरि | ॥२५॥ 

। 

प्रोक्तैव गिन्वादयष्टशक्तिभि(र)युक्रिति शेषः । वग म॑युतैः-अकचटतपयपाक्तरायैः 
षागृदेवतान्तेः प्रत्ये कम्॥१८॥ वार देवतेति | चतुरक्नरनामान्तेन्ासेन । देव्यामकः-- 

देवविग्रहः देव्यास्तु अक्तरर्व विग्रहवत्वादित्यथे; । एतदुक्तं भवति-- य्रकारादिविम- 
जनोयान्तान् Hen खरान् सविन्टृनुच्चाय तदुपरि avsfa कु टा्नरर् चाय वशिनो 
वागृदेवताये नम॒ इत्य॒च्चरल्यसेत् | एवमन्यान्यसपमन्तान् वग॑व।जनामवाग् देवला 

नमोन्तेन्यसेत् प्रोक्त विग्रहान् कुर्यादित्ययः। अत्र नमःगब्दयोजनमुतत्तरत प्रजायां 

नमः पटे इत्याक्तेपपूव' विधानात् ici 
रन्धु त्यादिना waa वशिन्यादयष्टगक्तिमन्तन्यामस्थानान्युपदिगति । aa 

गन्ध - ब्रह्मरन्धं । aie ata a) मूनाय्रकावधि-- पादयोमलादारभ्या- 
ग्रकावधि करतन्तद्येन समं मन्चोचार' परासशेदिव्ययः | अनन्तर सूलविद्यायाः 

प्रवमखण्डन मूर्दादिहृदयान्तं, दितोयखण्डन ददादिप्रपदान्त, टतोयखण्डन 
प्रपद्ादिह्ृदवान्त', करदयेन देगिकप्रद्ितप्रक्रियया अ्रञ्नन्यन्तं, व्याप्कन्यामं 

विःकुवात् । अस्य वासना गुरुमुखादेवावगन्तव्या ॥२१। 
गोतरेत्यादिभिमंदेग्वरोत्यन्तेयतुभि; श्रीकः नवानां मुद्राणां नववोजमन्तरान् 

क्रमेणोपदिशति। तत्र गोत्रा-दकारः। दादमरुतखेः-रेफ्रकारविन्द्भिः 

(>) पाट्रइवौमन्दाय कावधिः इति ato पुट पा.) 

(>) शक्तिनामभिग्ति दौः पु ato | 
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वाणान्नरागि देवेशि | खग सोभाग्यदानि वै, 
व्याप्तं दाहो रसात्वस्ब छन््मरुतश्वयुतं पृथक् ॥२६॥ 
मुट्राल्राणि पञ्चादौ वाणाः स्यः सर्वजुम्भगाः | 
Wat: ware विन्न याः पञ्चपञ्च समीरिताः ॥२७॥ 
शिखितोये खसंयुक्ते धनुषी स्वमोहने | 

~~ -- --- ——— --- ~ ~ 

द्रा इति । अन्यः --दितोयः | सर्दज्कोव्येत्ययादसौ द्रौ इति मन्तः । एतदुक्तं 
भवति। पूव वोजस्येव sawed ta योजयेत् इति । प्राणरसावह्धिखैः- 
ककारलकारईकारविन्दुभिः क्तो इति ॥२२॥ भ्रमो - वकारः । रसाच्छमाखयुता- 
लकारजकारविन्दुभियुक्ताव ay इति । शक्ति इत्सकारो विसर्जनौययुक्त इत्यथ; | 
परः--पञ्चम सः इति । प्राणेन--ककारेण । दाहभरसखन--रेफः- strana: 

सहितः | अनन्तरः -- षष्ठः क्र“ इति ig) हंसो हदा तेजसा च eM दाहचरख- 
युक् । हसो- हकारः | हदा - सकारेण | तजसा-- खकारेण । द्युत्या - फकारेण युत 

इति शेषः | टाहचरस्वयुक् - रेफ एकार विन्द॒ युक्तः | एतदुक्तं भवति- हकारःसका- 

रेण खकारेण फ कारेण THT विन्दुना युक्तः कुटात्तररूपः सप्तमो मन्व; स्यादिति 

दम्खूप «“ इति । अष्टमो हंस EATS: मन्त इति शेषः। हकारसकार 

ओकारविन्द् भियुक्तोऽषटमः - दसोडइति ॥२४॥ एचि; खेन युतः TW इति । मृद्रा- 
eo मुद्राणां wags ते विद्यात्मकाः (१) खलाः wafer खच्छः 

वास-नात्मिका परा इत्युक्तत्वात् ॥ २५॥ 
वाणेत्यादिना समीरिता इत्यन्तेन श्रोकदयेन हि विधानि बाद्याकराणि दश- 

तदेविध्य.(र)चोपदिशति। तत्र ae दाहो रसात्वम्बु इुन्मरुतस्युतं wa 
यकाररेफ लकारवकारसकाराक्राणि पञ्च प्रत्येकं आकारविन्दुभियुक्ञानि शक्ते 
नव वाणाक्तराणि या रा ला वा aw इति पच्च सद्रारराणि । पञ्चादौ 
may सुद्राक्तरेु आदितः द्रा द्रो“ क्तो aay सः इति पञ्चाक्षराणि । काम- 
wa: शिवस्य wager: सव्वकामिनोवश"कराः । वाण्णनां स्थुलसच्छयपरत्वेन 
तत्तरेविध्य' पञ्चमे पटले वक्ताति ॥२६।२७॥ | 

शिखोत्यादिना श्चोकपूरवादेन च।पान्नरहयमुपदिशति | aa शिखितोये 
eee -----~-~~ - ---- 

(१) Bz स्थं लमूृच्छह्पाणं स्यं लमूच्ापरत्व न वं faa न वं विद्यामक। इति do पु Oo | 
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 हंसगेर्टाहवज्िखं : सखेन मरुता तथा ETI 
पाणो तयोः समुदिष्टौ तथा सर्ववशङ्रै | 
WIAA को मुद्रा UBT MAA: ॥२६॥ 
्रावाहनं Wiad च स््िरोधोऽवगुरटनम् | 
aaa च इतिमुद्रा नमस्त्रिया ॥२०॥ 
संन्नोभद्रावणाकषवप्य)न्परादमहांकुणा; ¦ 
खेचरो वीजयोन्ाष्या शक्तय ल्यापनमिव्यपि soy 
gal विंशतिरुदिष्टास्तासां विरचनं aa | 
याभििरचिताभिस्तु मन्ता: fasifa aaa: ॥३२॥ 
क्षताञ्चलौ करौं Aa व्यल्यस्येत्तद नामिक ! 
aaa asia विखरडा ललितावहा ॥३३॥ 

स्सयुता- धकारधकाराक्षरे विन्दु सयुक्त a ध' दति क्रमेण शिवयोयापात्तरदयम् । 
चापयोस्विधंव्र पञ्चमे पटले वच्यति | 

ह सेत्यादिभ्यां च वशङ्राविव्यन्ताभ्यां द्रोकोत्तराइ पूर्वाभ्यां पाणयोरन्नर- 
हयसुपदिर्श त । aa हंमगदाहव्िखेः- ङी इति । सखेनमरुता- त्रां इति | 
पाशो तयोः सम॒दिष्टो प्राख्वदुभयोः पागात्तर एत | 

मव्वस्तम्व्वादिनोत्तराद् नोभयसाघारणमङ्कणत्तरमेकम्च्यत। तत्र॒ मद्रा 
OS: क्रांकारः Wes Re I 

्रवाहनमित्यादिभिः च्रयत्रत इत्यन्तंस्विभिः mafswdiaentes 
नामान्युपदि गति | तव मन्निघापनं  सत्निधापनसंज्ना मनर चर्यः | Sfauza वाण 
UDOT IM उच्यन्ते, तन चतस्रोमद्राः ॥ ३० ॥ ३१।१२॥ 

छंतत्यादिना Baa sais चतरिखर्डामद्राविरचनप्रकारम् पदिगति। 
वरिखण्डाकारत्वात् तिभिः ज्ाटन्नानज्ञं ata: मस]रखर्डन। च | नलनितावहा- 
्रह्वानकरो | aa विश्वातिकावा लन्िताया ae नाम परि च्छिदा वेन्तप्रण-(१) 
मिति सम्प्रदायः | Wald सुगमम् ॥ २३॥ 
| 1 | ~ 

(१) परिच्छिव्रा ठेदग्यमिति व॑ Ge We | 
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Saat करौ fast प्रखताङ्गलिसंयुतौ । 
विदध्यात् स्थापनी मुद्रा सर्वां संस्थापन मता ॥३४॥ 

अंगागरनखाऽऽयिष्टकनिद्टामध्यमुशटिकी | 
करी सुश्चिष्टनखरो सुद्रषा सच्चिरोधिनौ su 

चज॒तजनिमुष्टिभ्यां कराभ्यां पराप्वेभूमितः | 
व्यत्यस्यौपकराभरान्लयोपक्रमे ती निवेशयेत् (१) ॥३६॥ 
एषाऽवगुरनीौ मुद्रा सच्चिधानकरौ पुनः | 

मुद्राञ्जलिस्तु विज्ञेया प्रता मकुलापि at (र) ॥३७॥ 
वागकोदण्डमुद्रा MEATS न ASAT | 
पाणमद्रा तु तेनेव तजन्यङ्कषटयोगतः ॥३८॥ 
निद्ानामिकयोः पृष्ठं स्यादङ्गषस्तु तजनी ! 
टिला BAMA (३) मद्रासावद्ुःशाभिघा ॥३९॥ 

अघोमुखाविव्यादिना सन्निरोधिनोत्यन्तेन Aad सवासां देवतानां साधा 

रणरापनतत्रिरोधनसुद्रादयविरचनक्रमसुपदिशति । aa सत्निरोधनं नाम --टेव 

ताया अनन्य चित्ततप्राघनम् ॥२४।२५। 

ऋज्चित्यादिना सुङ्कुलापि वा इत्यन्तेन श्चलोकदहयेनावगुरख्ठ नमु द्राविरचनक्रम 

सन्निधापनसुद्राविरचनक्रम' चोपदिश्ति। aa उपक्रमे-द्तिणकरोपक्रमे वाम- 
करस्य faa वामकरोपक्रमे टचिण्करस्य विखान्तिखेव्यर्थ;। अवगुखन' 

नाम अयोग्यटृश्चविषयत्वापादनपरम् । सत्रिधापनः नामाभिसुख्येनोपचारा- 

ङ्गीकरगप्रायं नपरम् ॥२६।२७॥ 
वाणेव्यादिना aaa वागसुद्राविरचनक्रम पाशसुद्राविरचनक्रमः चोप- 

दिशति | aa तजंन्यङ््ट योगतः-- तजन्यङ््टयोरग्रयोगत SOA! ॥२८॥ 

कनिदहेत्यादिना Baa ओङ्णसुद्राविरचनक्रमसुपदिगश्ति-तत्र र्वा 

कारमष्यमाङ्गलिखिष्ट त्वथ: | एताखतस्रो हेतिसुद्राः देवतायाः खरूपत्छप्रतिः 
——— 

९) व्याव्याखोपक्रमोद्भान्तोपक्रमे ती निवेशयेत् इति Ae पुर MWe | 

(२) प्रमुता agent frat इति qo Yo पा। 

(१) सुद्र मवाडशाभिधा इति qo yo पा०। 
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ये चर्या वच्य मागाया मध्यम करपृषगे (2) | 
> e ~ aN = 

तजन्यौ उजसंद्िष्टं Ae GAT नमस्छती ॥४०॥ 
कनिष्ठाऽनामिका मध्या नखेरन्योन्यसङ्गता | 

छत्वाऽङ्षौ कनिष्ठाग्धी रज कुर्याच्च तजनो ॥४१॥ 
© os >, म~ 

HARA As वंलोक्यन्नाभकारिगौ | 
एतस्या मध्यमे २वि ! तजनौवत्क्ते सति ॥४२॥ 

पत्तो तत्तत्करमस्थानपषु तत्तदावुघानां परिभावनम् । एताः खात्मनो saat: 

भावैनेव (२) विरचनोयास्तत्तत्स्थानषु । समन्तविरचनं तन्मन्तोपतं विरचयेदिति 
सम्प्रदायाघः ॥३९॥ 

aaa इत्यादिना BRA नमस्कारसुद्राविरचनक्रमसुपदिगश्ति। त्तर नमः 
qian वन्दनोयस्याङ्गत्वेन सखात्मषयग्भावेनाभिनयप्रदशनमिति। ब्रल्युप- 
हरः (३) मम्प्रदायायः | तनव सवत्र प्रणामस्य प्रमादापादकत्वम्। स्थापन- 
नमम्कारान्तानां पञ्चानां मुद्राणां vend मूलविद्याढठतोयखण्डन कुर्यादिति 
मम्प्रदायः॥४०॥ 

कनिष्ठं त्यादिना कारिणोत्यन्तनाईडाधिकन aaa dante द्राविरचन- 

क्रमसुपदिशति। aa तजनो--तजन्याविव्यथंः। तेनोक्यन्नोभकारिगो सुर. 
कारिणो (४) । मवटेवतानां मवयोपितां च एतदगनात् हद्योल्लामो भव. 
AAA: ॥४१। 

एतस्या इत्यादिना योपितामिव्यन्तनाइंदयेन Bina मवंविद्रावणोमुद्राविर- 

चनक्रमसुपदिगति। तत्र॒ एलस्याः- मंनोभणोमुद्रायाः । मधेय--अ्रङ्गनो इति 
शेषः । टेवोति मंवुदिः । तजनोवत्क्षत- क जुक्रत स्यातामित्यथ : । मति--णवः 
क्ते सति इत्यध्यादरगोयम् ॥४२॥ मवविद्रावणो-- सर्वासां टेवतानां वगोकर- 

णात् मवामां योपितां योनय विद्रावणात् | 

(\) mires इति मृ qe पाः। 

(२) भावन इति dog: पा) नावन च sf Zte पृ० पा: 

(३) wat: दरति ate पुट ae | 

(£) प्रया कारिणौ sfa ate ge ul: | 

८, 4 a 
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सर्वविद्ावमौ मुदा सर्वासामपि योषिताम् | 
ताभ्यामङ्शरूपाभ्यां संदिष्टाऽऽकषंकौ मता ॥४३॥ 
परिदत्ताङ्गली Hal नखाश्चि्टतलौ करौ । 
Heel तजंनीश्िष्टौ नखै रावेणकारिगो ।४४॥ 
कराग्रं Wea क्त्वा व्यल्यस्येत् aqautates | 

तदगरा्चेषतो भुग्न मध्यमेऽनामिक रज् ॥४५॥ 
तन्नखस्थं तु तजंन्यावङ््टौ मध्यमोपरि । 
इयमन्म्रादिनौ मद् स्वोन््रादनकारिगौ ॥४६॥ 
अस्यास्त्वनामिके भुग्नं तजन्यावङ्गाक्ततौ | 

एषा AMEN मद्रा स्तुम्भनाऽऽकषंकारिगी ॥४७॥ 
सव्यद्करी सम्यक् व्यल्यसयेत्कूपरोपरि | 
मणिबन्धे च वध्ौयादञ्जलौ मध्यपृषटयो; ॥४८॥ 

ताभ्यामिव्यादिना स्रोकोत्तरादधं नाकषंगोमुद्राविरचनक्रमम् पटिशति । aa 
ताभ्यां श्रङ्शरूपाभ्यां - प्राग्बदङ्कशरूपेण युक्ताभ्यां मघमातज नोभ्यां मंशिष्टा 

अनामिकयोरिति शेषः। एतदुक्तं भवति - प्रागुक्तद्राविणोमुद्र वानाभिकादयं 

श्रङ््गाकारमधामातजनोसंस्चेषात् - आकषणो BET स्यात्। आकषः समोपानयः 
नम् । आगत्य निजवाञ्छा(याः) कारित्वे स्थेयमित्यधः ॥४३॥ 

परित्तव्यादिना श्रोकनाऽऽवेशनमुद्राविरचनक्रममपटिशति । aa परित्ता 

Rat व्यत्यस्ताङ्लो । अ्रवेशकारिणो- देवताभावोद्वोघनकारिणौ gsi 
कराग्रत्यार्दिना कारिणोत्यन्तेन शओोकदयेनान्मादिनोमुद्राविरचनक्रममुपः 

दिशति | तत्र सर्वोन्मादकारिणौ सवयो षितामुन्मादकरो क्ेदनकरोत्यथ : ॥४६॥ 
Wal दरत्यादिना Waa महाङ्शसुद्राविरचनक्रममुपदिशति | aa wat: — 

उन्मादिनोम् gat । मुग्ने - AFSATAIA: ॥४७॥ 
सब्येव्यादिभिदवता इत्यन्तेस्विभिः श्लोकं: खेचरोसुद्राविरचनक्रमम् पदिशति | 

तत्र॒ मध्यण्ृष्टयोः-- मध्यमाङ्गलिष्ष्ठयोः। खेचरो - खेचरत्वसिदधिकरो। अत 

सुद्राविरचनप्रतिपादकषु ग्रन्थ षु सुगमलरात् व्याख्या न लिख्यते ॥४८।४८॥।१५०॥ 
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विधाय भुग्ने तजन्वाबङ्गषठौ BAST | 
कनिष्ठा ऽनामिक्षे कुर्या द्ात्यम्त ASA ye 

दयं सा खचरौ मुद्रा ललिताप्रौतिकारिगौ | 

अस्या विरचननेव सर्वाः सिद्धान्त देवताः yen 
मध्वमा मध्यपापर्वाधः कनिष्टाग्रं विपर्ययात् | 
अरनामिक्केऽधोव्यत्यम्त तजन्यावङ्शाकुती ॥५१॥ 

इतरे तच्नखाग्राग्र वौजमद्रवमीरिता। 
afagig saa षा महायोनिम्विखगिडका ॥५२॥ 

कनिष्ठाऽनामिकामध्या Wai: Ysa: क्रमात् | 

afaarag योगेन (१) छजुतजंनिकी कर ॥५३॥ 

मध्वमेत्यादिना विखण्डिका इत्यन्तेन श्रोकदयेन वौजसुद्रारचनाक्रम' महा- 
योनिमुद्रारचनाक्रम' चोप्रदिशति । तत्र विपययात्- विपरोत स्यातामित्यथः; | 
बोजमुद्रा-मवसिदिकारणत्वात् ॥५२॥ 

कनिढं त्यादिना ममोरितमिव्यन्तेन घ्रोकइयेन शक्य तूल्ापनमृद्राविरचन- 
क्रममुपदिगति । तत्र ममाधिः--मम्यगाधोयते इति समाधिः खाव्नि टेवताऽद- 
सभाव tag: । मूर्नाकरणं- देवताया मूतित्वेन खटेदस्य कल्पनमिल्यर्थः yen 

मुद्रा इत्यादिभिः faded: पञ्चभिः श्रोकैमुद्राणां तरविध्यं तद्वामनां मुद्रा 
शब्दनिव चनं तदुपपच्यादिकं चोपदि शति | aa aw तद्भावः याया््यमित्य्थः; | 
aged: क्रमात्-अङ्गढमारभा व्योमादिपरधिव्यन्तक्रमात्। माया- -खस- 
रूपस्य प्रपञ्चस्ात्मन्नानतिरोधानं(२)त्वत्प्रमादात्--तदात्ममिदं : रातोति wera 
इति धालोनिष्यत्रः ceria: । खन्पमदात् कोपदर्पावित्यत् प्रद्टारप्रणामयो- 
मुटरेकरूप्ये मण्िन्धं किञ्चिदक्रता aad खन्यमेद इत्यच्यते, इष्विपरेतः 
कोपं कोपविपरोतं हष यत्वे तदुक्तं भवति। प्रद्वारप्रणामयोरवक्रावक्ररूपाया 
एकम्या AZ: कोपप्रमादयोस्द्नावकत्व प्रमादप्रतिपादिका मुष्टिमुट्रामंज्ञिका 

कोपप्रतिपादिका सुष्टिरवेति nyc 

(?) ऊध्व वागन इनि मा प्र पार | 

(२) 994 arama निराधनमिति मोः पुः oe | 
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शक्तुत्यापनमुट्रं षा जपपूजासमाधिषु | 
लृरत्तीकरगमेतस्या Tada समौ रितम् ॥५४॥ 

मद्राः स्य॒म्विविधा दवि | रचनामन्वतत्वतः | 

स्थ लसृच्छपराष्याता ae विध्यं गर् प्रिये | ॥५५॥ 
रचनामन्योरूपं कथितं तव साम्प्रतम् | 

AMRF लयो YATAF तः क्रमात् ॥५६॥ 

तत्तद्यल्यासर चना दशनेन तु कथ्यते | 

तव माय!वहिभू तस्त्वत्प्रसादाददन्तिति ॥५७॥ 
मदं रातोति मुद्रा खयातन्येनका (?) afeta तु । 
खल्यभेदात् Rasa प्रागिनां जनयत्यतः ॥५८॥ 
तेनेव स्व॑देवानां सुद्रा SUAST मता | 
पूजाकाले दशंनोया Fete: स्वेदा शिवि ! ॥ ye ॥ 

विलोरत्यदिना भिषैत्यन्तेन श्रोकदइयेन पञ्च विधमध्येपात्रमष्येकस्पन- 
प्रकारादिक चोपदिशति । aa विलोहशब्देन सुवण रजतताम््राणयुचन्ते | एक 
स्मित्रन्यतमे । अरष्यकल्यनं पञ्चेसपटले वच्यमाणप्रकारण कलिते तस्मिन्नष्य॑जले 
घनुयोनिसुद्रं दशयेत् । घेनुसुद्राबन्धस्तु व्यत्यस्ताङ्गलिक्रममच्नलिं वध्वा वाम- 

दक्िणतजंनोदयं दक्तिणवाममध्यमाङ्गलिभां दर्डवत्रंशचेष्य तददामदक्िंणे कनिः 
Bea दन्निण्व।मानासिकाभगं ( द ण्डवत्संश्ेष्य agian कनि्टादयं दक्षिणः 

वामानामिकाभगां ) दण्डवत्संस्ेषयेत् । एषा सुरभिम् द्रा । तदशनप्रकार' YT 
मखादवगच्छत् | AMAA षड्गनित्यातातीं र रेकं कं द्वारतः जपेनेति १) 

पडङ्गनित्यामन्ताणाभेकवार' मूलविदाटतोयखण्डस्य ena जपे क्रमो वा 

समचनं वेतायः। तदनु तदिननितपराविद्यया त्रिखर्डरूपया मूलविद्यया 
च त्रिवारमभचयेत् जपेदेतानुखविकोऽथं;। विद्यारूपेण--प्रोक्तक्रमतः Ta 

दष्यजलस्य विशेषणम् | विद्यया-- ललितया वत्रिखर्डनेत्थ: । ayaa 
विद्यात्मतापादनम् । ६०।६१॥ 

(१) जपनति इति a> Jo ate । जपन् इति Ato Jo Atel 
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रि 

पिलोहकाचगछत्याच ष्व कस्पिन्नष्यकल्यनम् | 

षड्ङ्निल्यातातीं वैरेकंक' STATA: ॥६०॥ 
जपेन faite प्रोक्नयदष्यवारिणिा | 

सखात्मपृजोपकर्णान्यगेषं विदाया शिवे ! ॥६१॥ 
लोहितां ललितां वागचापपाशर्गौ ; करः । 

sata कामगाजांके यन्वितां मुदितां स्परत् ॥६२॥ 

काम्यध्यानोक्तरूपेण (१) समतां शक्तिभिव ताम् । 

नित्याचनेषु aaa प्रोक्तं नमित्तिकाचन ॥६३॥ 

मध्यप्रधानट्व्यास्तु समुह्लासात्मकत्वतः | 

नवावरगशक्तौनां ध्यानं SAT समं भवेत् ॥६४॥ 

कामाङ्यन्तादृन्यव भूषावर्णायुधादिकम् | 

तत्समं परमशानि | चक्रस्यानामग़रषतः ॥६५॥ 

अणिमा लविमा पश्चान्प्रहिमा तदनन्तरम् | 

लोहितां (२) इत्रादिना अचन इनयन्तेन् श्चरोकदयेन ननिताया नितन-- 

मित्तिकयोध्वानमुपदि शति | aa aT aon: करः- द्तिणाधोभुजादि 

efaapa भुजान्तं ग्रप्रादलिखेन चतुपुभुजवु प्रोक्तक्रमगणागुधानां स्थितिः | af 

-तामित्यस्याघां गुरुमुखादवावगन्तव्यः । मुदितां - ्रानन्द्गतविग्रहत्वात् | 

APA ASI न॒पुरवोरबनयां शकर चनास ARI वेयकाङ्गदवन्तय- 
म॒द्विक।कर्णभरगमुकुटादयुपिलरूपा च नितानमित्तिकाच नयोध्यातव्येलप्रव : ॥ 

६२॥६२॥ 

मध्येतयादिनाऽशेषत इतयन्तेन श्राकदवन परिवारणक्तिव्रन्दष्यानमुपदटिगति। 

तत्र समुन्नामात्मकत्वनः | cag वदूस्यां प्रजावव इति मसमुद्यागात्। क्रामाङ्ग 

यन्चाट्न्य्त्यत्र TAA गुसमुषाट् वावगन्तव्यः ॥६४।६५॥ 

अगिभमेतादिभिः प्रघमात्रतावित्रन्तेः पञ्चभिः ara: प्रयम(वरग चतुरस्र 

(१) कान्याचनोक्तद्यण इति मा“ yo पार: 

(२) लीद्भि^मिति a- पुरपः 
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aging aire च प्राकाम्या भुक्तिसंयुता ॥६६॥ 

इच्छागस्रयुताः सर्वाः कामाः स्यः सिद्धयो दश | 

वोजद्यायाः सिडान्ताः सप्रा्र्या च संयुताः ॥६७॥ 

ब्राह्मी माङ्ग्वरो पञ्चात् AAT saat तथा | 

वाराहौ च AAMT चामुण्डा तदनन्तरम् ॥६८॥ 
महालच्मोति कथिताः शक्तयश्चतुरखगाः | 
एताश्चाष्टो AEA: सप्राक्यन्तगा; क्रमात् ॥७०॥ 

दारकोशदिगासीना अध we च fear: | 
प्रादलिंग्येन ताः सर्वा; पूजयेतप्रथमाहते ॥७१॥ 
कामं बुद्धिमहं कार' शब्द स्यं ततः परम् । 

रुपं रसं तथा गखं चित्त धयं सप्र तिं तथा ॥७२॥ 
नाम वौज' तथात्मा च aad सशरौरकम् । 

वौजद्यसख रादाश्च आकषिण्यन्तकाः RATT ॥७३॥ 

शक्तयष्टाद एकस्य मन्तांस्ततपूजाक्रम' चोपदि शति । तत्र तेषां Waal yaaa 

Mai मन्ते व्व कं प्रदण्यन्यानप्येव' योजयेदितुगचयतेऽस्पाभिः। यथा दहो खो 

अणिमासिदिपादुकां पूजायामोतपरादि। stt—gaufaa 1. कोण्णः-- विदिशः 
दिगो दकिणोत्तरो, waa कल्पन प्रवेपञ्चिमहारोण्कर्ठयोः । प्रमावती 
चतुर छ ॥६६॥६७॥६८॥६९ ॥७०॥७१॥ 

काममिताादिभिः सुन्दरि इतन्तस्विभिः ara: षोडश्दले दितोयावरणे 

णक्तिषोड़गकस्य प्रजनमन्वांम्ततपरूजाक्रम' चोपदिश्ति । तत्र॒ AA AAA: 
मितार्घः। ania’ शरोरमितपर्थः। waa get सुगमाधंलात् 
एकस्य मन्तस्वरूपं Tem एवमन्यदपि काल्यनोयमितुगयतेऽस्माभिः ग्रन्यविस्त॒ति- 

Wal पाटलं देव्याः अ्रग्रदलसितप्रथ : | हो ate (१) ् रकामाकषि णोनित्या 
--कलनलापादुकां पजयामि | एवमन्येपि पञ्चदणमन्ता जहनोयाः ॥७२॥७२।७४॥ 

een क क See 

(१) अकामा इति Zt qe ate | 

। 

॥ 



ऽदं पटने ] शक्िच तुद शकमन्वकयनम् | Se 

faa कलेति च aa: aNTAaissaa क्रमात् | 

पश्चाहलं समारभ्य उामावतन सुन्टरि ? ॥७६॥ 
कुसुमा मेखला पश्चान्रदट्ना ASAT | 

ररवा च afaat पश्चादङ्गा सालिनौति च yoy 
हयानङ्गादिकाः सर्वाः सप्तात्नयन्तगा चपि | 

प्राच्यादिदिन्न खाग्राादिकागप्वच्याः प्रद्त्निगम् ॥७६॥ 
अष्टखपि च पवष ठेतोयावरगे स्िताः। 
यअन्तञ्चतुदं णागादा पथचिमाद्प्रद्तिणम् ॥७७] 
सं्नोभणौ q प्रथमा बिद्राविण्वव्यनन्तगा | 

अआकषिण्याद्नाटनिका ततः सम्माहिनौति च ॥७८॥ 
स्तम्मिनौ जम्भिनो पञ्चाद्णङ्गरौ च र्नो | 

उन्प्रादिनौ Aas या ततः स्याटघंस्राघनौ (2) woe 

कुसुमतयादिना स्थिता इल्यन्तेनाध्यन श्रोकदयेन Sawa अटदन्तणक्तय- 

zany म्तत्पजात्रम' चोपदिग्ति। तत्राप्येकमन्वप्रदगनेनान्य AAT 
योज्या; छो.“ य)“ च्रनङ्गकुसमापादुकां पृजवामि इल्यादि ॥७५।७६॥ 
safe अन्वथ्मंक्ञिका उत्यन्तनार्धाद्यन्तेन BHAI चतु्वरणो 

चतुदेशारे शक्तिचतुदंग्कमन्वान् en(aisanfagamd चोपदिगति। aa 
चतुटगा(्)रादाविव्यवादिणन्दं न em(a रदयेपि टेव्याः अग्रमारभ्य चअप्राद्ि- 

रेन पृजयेदित्यु यत | वगङ्करि- वशङ्कगो इत्यथः | इवमवादि काः उक्त बोजइयोापगि 
aan चतुदंगानामादौ योजयेत् | गक्तिमप्तात्नरो saa शक्ति इत्यत्नरदवमव 

ग्टद्यति नतु विसजनोवद्धाक(राविनति मम्प्रदायः। क्रमेण--उद्िष्टक्रमेण। ofA 

waa प्रतिकोण' देव्यय्रकोणमारभ्य पृजवेदित्य्ः। इ) योसवमंत्नाभणो- 
गक्तिपादुकां CHa | एवमन्यान् व्रयोद़्मन्चान् योजयेत् ॥७७॥€८॥७८॥ 

(१) माधिनौ इति मृ qe पा? 
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सम्यत्तिपुरगौ(१) मन्तमयौ दन्दरक्ञयङ्करौ । 
दयसर्वादि काः स्वा णक्तिसप्तान्नरोवुताः ॥७९॥ 

पूज्याः क्रमेण देवेशि | सर्बाक्त्वन्वधसंज्ञिकाः (र) | 
अन्तदंणारवुग्मं तु देवौ सप्रा्नगत्मिका ॥८०॥ 
fafgamane पश्चात्तृतौया तु प्रिवङ्रौ | 
चतुथं शक्तिगाव्याता तथा मङ्लकारिगो ॥८१॥ 

कामप्रदा ततो टःखात्परतञ्च विमोचन | 

सल्यप्रणमनो पश्चात्तया विघ्रनिवारिणौ ॥८२॥ 
यङ्गसुन्टरिका प्चात्तथा समाभाग्यदायिनै। 
टगेताः णक्तयः yal दयसर्वादिकाः क्रमात् ॥८३॥ 
sana: तवैप्वयप्रदा ज्ञानमयी मता | 

प्रोक्ता सा पञ्चमो शक्ति स्तथा व्याधिविनाशिनी ॥८४॥ 
प्राक्ताऽऽघारखरूपाऽन्या AAT पापहराऽपरा | 

उक्ती वमानन्दमयौ तथा रन्नास्वरूपिगी ॥८५॥ 

अन्तद शारत्यादिना क्रमादित्वन्तेनाडीदिना श्लोकत्रयेण पङमावरणे yor 
शक्िदकमन्तानुपदिश्ति। aa टेवो सप्तात्तरास्मिकाः gal इति अक्तरदयम् 
तदनु सप्ता्नरौं दशसु मन्तेषु। अन्तद्शा(्ञ)रमन्वद्शकै च योजयेत् ॥८०। 
सिदिसम्पत्प्रटे सवसिदिप्रदा सम्पत्प्रदा च। दुःखात्परतश्च विमोचनो- दुःख 
विमोचिनो इत्यथः। अन्यत् सुगमम् ican श्रङ्सुन्द्रिका--अरङ्सुन्दरोः 
त्यथः । दयसर्वा(प्रा दिकाः-उक्तवोजदयात्परः aan एतद्णर शक्ति 

मन्वाणामादितो योजयेत् छो. ay सवसिद्धिप्रदादेवोपादुकां पूजयामि । एव 
मन्येऽपि नवमन्वा योजनोयाः ics | 

ज्ञानत्यादिना यज्नेदिव्यन्तेन Baan षष्ठावरणे दितीयदश्णरे पूज्य शक्तिः 

(१) सम्प्रतप्रपूरणी इतिम्० go ate | 

(२) wal awa dfsat इति qo Yo glo | 



38 पटले | गक्तयायुघाद्विपूजामन्वक्रमादिकयनम् | = 

enat गक्तिरुटिता स्यादौष्ितफलप्रदा | 

दयसर्वादिका्चं ताः पष्ठा$$वर गगा यजेत् ॥८६॥ 

अन्तरषटस्वपि am ufsarcuctama | 

afmeateta (१) यजत् प्रात् सप्रा्नर्या AA: पट् ॥८७॥ 

मध्य' विकोगमभितः शगंश्ापमय। च॑यत् | 

पाणमङइःणमित्येतचचतुष्क तद् जान्तिक ॥८८॥ 

वौजान्युक्तानि नामानि नमान्तानि महप्वरि ! । 
नाघा५ य पुषता Zar जयिनोविमलान्तरे ze 

दशक मन्वानुपदिगशति। तत्रे ज्ञा-स्वन्नत्यथ;। प्राग्वत् छो ग्रो wae - 
देवोपादुकां पूजयामि । एवमन्यानपि नवमन्ान् योजयेत् ॥८४।८५॥८६॥ 

श्रन्तरित्यादिना Atha सप्तमावरण ATT परज्यगक्तयष्टकस्य मन्वा“म्तत्-- 
gaan चोपदिश्ति। aa पिमात्-्रग्रमारभ्य प्राखदिति वगवोजादि- 

योजनविषयः सपता्नया साद मिति शेषः । नमःपदे- न्यासक्रमप्रोक्तनमः-- 

णरब्दमपास्य ततस्थानं सप्ताच्तरोमट्सु aay योजयेदित्यघ;। दो योध 

अ“ ay इ“ Sv gv GY BY ऋ ल“ BY ए OY ग्रो श्रौ“ श्र चरः 

aay वशिनोवाग् टेवनापादुकां पजयामि (२)। एवमन्ेपि मन्वा योजनोयाः। 
अत्रापि बोजदययोजनं प्रथमविधानात्- अ्रन्यव्रानुविधानात् सव त्र ॥८७॥ 

मध्वेल्यादिना मदधग्वरोत्यन्तेनाध्वदनकेन श्रोकनायुधानां पृजामन्वान् TST 
क्रमं चोपददिशति । तत्र मध्यं चिकोणमभित इत्येतदुक्तं भवति | प्रधानटेतता - 

वाममवंमध्यचिकोण मभितः तत्तद्नजस्थानपु (२)तत्तदानुधानि वाणाद्यङ्कणान्तमचं 

येत्। बोजान्यक्तानोति। एतदुक्त भवनि - डौ यो इति पूरवादिष्टबोज-- 

इयान्ते या रा ना वा गा द्रा द्रो क्रो“ TAY मः सवजम्भनेभ्यो 

वागेभ्यो नमः इति वागमन्व; । तनाऽपि sty aly इति प्रोक्रवोजदयान्ते पध. 

मवं मोहनाय धनुपे नम इति धनुमन्वः । नदटनु च Bly यो इति प्रोक्तवोजदयान्ते 

( १) afmeafe वजत् इति मर go पाः 

(२) इन्यवमन्यानपि मतमन्वानपि वोजवेत् इति ate geo पाः | 

(३ ) तन्तदमुसम्यानषु इति ate पुर पाः, 

११ 



ल मनोरमाख्यटो कासदहिततन्तराजे 

मध्यस्यदेवौ त्वेकेव षोडणशाकारतः सिता | 
यतम्तस्प्रात्तनी तस्या अन्याः पञ्चद शाचंयेत् ॥< ०॥ 
मध्यचिकोगकोगेषु पञश्चिमादप्रदननिगम् | 

कामेष्वरौं सव्र णो तघाच भगमालिनीम् ile १॥ 

पवंद्यं ततो विदा त्वे कंका पौठनाम च । 
ततो नामानि शक्तौनां देवोसप्रा्रोयुतम् ier 

aa: समच येत् पथात् मध्ये देवो तथाऽ चयेत् | 
दयं समस्तां विद्यां च पोटदेव्यभिधायुताम् ies 

देवौसप्ता्नरोपेतमिद्युक्तं तव पूजनम् | 
प्रतिचक्रं च मध्यस्थां aaa नवनामभिः nes 

ev आर सवेवजौक्रणाय पाशाय नमः इति पाश्मन्तः । ततोऽपि च य 

छो“ इति प्रोक्त बोजदयान्ते सवेस्तम्भनाय अङ्शायनमः इत्यङ्गमन्दः | तापि 
बोजदययोजनं प्राग्वत् | 

नाधानित्वादिना श्चोकोत्तराद'न नवानां नाघानामर्च॑नस्यानसमुपदि शति।॥८८। 

मष्यस्थेत्यादिना aaa टेव्याः genfaaimad तेन तस्या विग्रहे अन्यासां 

पञ्चदगोनां तिधिनिव्यानामच नं चोपदिश्ति ॥९ cl 

मध्यविकोगेत्यादिना समच येदित्यन्तेन षड्क्तराधिकेन स्रोकदयेनाष्टमावरणे 

मध्यविकोण्कोणतये प्रूजनोयशक्रित्रयं तन्बन्तास्तत्पूजाक्रमं चोपदिगशति । 

aa पथिमाद्देव्यय्रकोणमारभा विद्याया एकभेकं खण्ड एवीकस्थाः शकतो 

faa: पोटानि कामरूपपृूण गिरिजानलंघधराख्यानि alfa, नामानि शक्तौनां 

कामेश्वरोवच्र ण्वरोभगमालिनोति alfa देवोसप्तात्तरोयुतं- देवो इत्यत्र 

दयात् पर' (१) agai सपात्रं योजयेत् इति । aly Ste(2) मूलविदयाप्रथम- 
खण्डं कामरूपपोटे कामेष्वगोदेवोखोपादुकां yaa, एवमन्यौ हौ Aa 
योजनोयो । अत्र खोशब्दप्रयोगः सम्प्रदायात् ler 

(१) दवीपादानान्तर' इति Ato go ute | 

(२) ङौ ate इति ato go पा०। 
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सप्ताच्नर्या aad तु पृजयेच्च तघाऽच॑येत् | 
दयमेता इति प्राक्ता गुणान्योगिन्य इत्यपि icy 

अभिधामादतसुक्ता gat णन्न्तितिक्रमात् | 

देव्या wafeafa (१) भवैत्तचं विध्यं गग प्रिये nes 

पद्चादित्यादिना पूजनमित्वन्तेन दणक्षराद्येनाघहयेन नवमावरणे मव॑मध्ये 
देव्याः ख॒नलरूपपूजनसुपदि गति । aa ममम्तां विद्यां प्रागुक्तां तुरोयां विद्याम् । 

पोटदेव्यभिधावुतां--पोटाभिघा satan चति । aa पोटाभिधां ओदयानपोटे 

इति । टेव्यभिधा योमद्धातिपुरसन्दरो इति । देवोसप्नान्नरोपतं- प्राग्बदवो इत्व- 

्रदयमु चायं योपा सप्ताक्षरो मुचचरेदित्यय : । Sty य" समस्तां मूलविद्यां 
Taras योमहाविपुरसन्दरोदेवो योपादुकां एजयामि, अत्रापि ate 
इयप्रयोगः प्रात् सम्प्रदायात्॥८२॥ | 

प्रति चक्रमित्यादिना भवेदित्यन्तेनादादिना तिपादान्तनकन area टेव्याः 

नवस्वावरणेषु प्रत्येकं नवनामभिस्तत्पूजनमन्वात्रव तत्पृजापणमन्ताच्रव चोप- 
दिशति । aa नवनामभिः पञ्चमे oa चतुद गपञ्चदगद्नोकाभपरामुकतंस्िपुरे-- 
त्यादिभिर्नामभिर्पेतेम्ततोक्तयो जना प्रकारे ख मन्वं : पृजयेदित्यय : । तत्र योजनाः 
प्रकारो यघा--स्रलविद्याविपुरानित्यापादुकां पूजयामि | (२) इत्येवं क्रमणान्या-- 

नष्टा योजयेत् | अत्र मन्वनवक्रऽपि वौजदहययोजन' न स्यादिति मम्प्रदायः। 
नवमे च योगब्ददयप्रयोगः स्यात् सम्पृदायतः। तत्--तदिति दिविधं पजन 

इयमिति वौोजयदइयं । गुणान्- प्रकटादिकान्। योगक्तिमज्नागुणान् | तऽपि पञ्चमे 

पटल इादगत्रयोदणाभां AHTHT Wat: | वोगिन्य इति प्रोक्ता इत्यत्रा 

न्वं ति। प्रोक्तति दिव्यलरात् । अ्रभिधामात्रतं,२) नवानामावरगचक्रागां तेलाक्यमोद- 

नादिकाः संज्नाः। ताय पचम पटने नवदणमाभां afafean 1 त वथा--ङरो 
यो एता; प्रकटयोगिन्यम्तं लोकमन चक्रे पृजां wafeafa | एवमन्यानप्यष्टा 

(१) weifata मौल पुर पा 

(२) 32 क्र्मणान्यान्यदो वा उति मोश्पुर पा०। णवरं MAMAN वार इति A> पु पाः! 

८३) च्रभिधानाख्ने fifa dio पु> पा अभिधानात्रनरिति 4 पुर पाः 



TY मनोरमाख्यरोकासदिते तन्वराजे 

स्थलं समम्तया ATA सन्म मन्ततनु तथा | 

gran त्व्पगेन विदितं पूजनं शिवे neon 

विदा वीजवयं देवि तुरौयखर शेखरम् | 

तत्तरीयखरूपं तु विन्दु चयवदौ रितम् ॥<८॥ 
तदात्मकत्व' देव्यास्तं साधकस्य च यद्वत् | 

तद्भावना शग प्राज्न | महोद्यकर। शुभाम् eet 
= —— $e — — — 

aad योजयेत्। तत्र चरमस्तु--छ्ो aly एषा अनिरहस्ययोगिनो aat- 
नन्द्मये महाचक्रे महापूजाफलं गटह्ञाविति। अतापि महाश्ब्दप्रयोगः सम्प 

STATA ॥८ ६।९५॥ | 
ad विधमिव्यादिना faa इत्यन्तेन पादाधिकेन मध्याया देव्याः wat 

सूच्छपरत्वेन त्रिरूपत्वमुपदि शति, aa स्थुल '- लोदहितमित्यादिनोक्तं रूपम् | सम 
स्तया--विद्या तुरोयया विद्यया पूजयेदित्यर्थः ; । नामनाम्रा नामरूप्रया 

विद्यया aa रूपं पजयेदिति यावत् । मन्तनु- ्रन्नरविग्रहमित्यध : | एतत् 
सूच्मरूपमित्यनेनान्व ति | देव्याः सृच््मरूपमित्यक्रातमकमित्यधः | पररूप" टेश- 

कालादिभिरनवच्छित्रम् | त्र्णेन-पूजानिषेदनेन पृजयेदिति शेषः । टेव्याः 
पररूप पूजानिवेदनमन्त ण पूजयेदिव्य्थं ; । मङ्गलानि सर्वाणि देव्यै निव 
दनीयान्येव। अतएव मङ्गलतर' Aqsa च तस्यैव (१) निषेदनोयमिति न्यायेन 

सर्वत्र टेवताभ्स्ततपूजन' च निवेदनोयमिव्यथेः | विदितः पूजित' भवेदिति 
शेषः । विदित्वा प्ूजयेदित्वथ : । wien’ भवति- देव्याः we रूप' सम- 
स्ताख्यया तुरोयया विद्यया, सच्यममन्तरात्मक' रूप' नामरूपया faz, पर रूप 

मपेणविद्यया च पृजयामोति विदित्वा पूजयेत् । एवमन्येष्वष्टखपि are 
व्यम् Ne ENON 

faaarfefa: भावयेदिवन्तेस्विभिः dian: गुरुमन्वदेवताखाव्म कयोग-- 
भावनासमुपदिशति । अ्रस्यायेस्यातिरहस्यत्रादप्रकाण्योऽपि aan विविच्योच्यते, 

विव्या बोजवयं - मूलविव्याखर्डत्रयं, तुरोयस्वरशेखर' - चतुथंस्वरावसान' ईका- 

(१) तखेव इति सौ° ge gle | 



ञ्य पटनै) गुरुमन्द्रेवतायोगभावनाक्रमकथ्नम् | ८५ 

wa चिन्द्रात्मकं चक्रमधाविन्द् दयात्मकम् | 

कुचरूपञ्च (३) तच्छ षः Rasa च भावयेत् ॥१००॥ 

वायुतत््वमयौ व्याप्षिरिति सम्यक् समीरिता | 

sal निष्फालनाचित्ते तत्त्व स्वात्मसात्क्त तम् ॥४०२॥ 

इति श्रौपोड़गनिल्यातन्वं कादिमत ललिताचनं 
नाम Aq पटलम् | 

गावमान' दत्य :। तत्तरोयस्वरूपं तस्य॒ तुरोयस्वरूपस्य ईकारम्य स्वरूपः 

मित्यथंः। स्वरूपमिति लिपिरूपसुच्यत, विन्दुतरयवटोरितं मवांसु fafay 
तुरौयसखरूपस्य विन्द् ् वात्मता विद्यत एव, तन चेतदात्मकल्व' गुसटेवतामाधः 

कानां प्रतिपादयति | तङ्धावनां तदात्मत्वभावनाम् । महादयकरों _्रग्वणडा- 

त्मस्वरूपनाभात् lic 

ऊध्व त्यादिना Baa गुरुमन्तदेवतानां सात्मं कमिदिकर्योगभावनाक्रमम्प 

दिशति | तत्र ऊध्व ' विन्दात्मकमिति। एतदुक्तं भवति-मृलविद्यायाः खण्ड. 
त्यस्यापि १) चतुयस्रेकावसानत्वात् तत्स्रुपस्य च विन्द् त्यवत्वात्तदू्व' विन्दु- 
नावदन' (२, aa: स्थितविन्द्दयन कुचदयं, तदक्तरणपर्गया तस्या टेव्याः 

परिपणीनवयवांय | एवं टेवतामन्तयोरेकरूप्य' तन गुरुख.व्मनो य तत्स्वरूपस्ित' 

भावयत्रिमां विद्यां जपेत्तन तादात्मममिदधपा प्रोक्तानि फलानि मिदवन्त्य वेति। 

गुरोमन्तात्मकत्व' तन्मुखाद्व गन्तव्यम् ।१०२॥ 

इति यओोषोड़गनित्यातन्वं पु यौकादिमनाख्यस्य परिपृणस्य 

तन्तस्य प्रपञ्चमारमिंदराजप्रकाणाभिधानन सुभगानन्द 

नाथेन विरचिनायां मनोरमाख्यायां व्याख्यावां निता: 

नित्यानित्यमपर्याक्रमप्रकाणनपर' चतुव पटन' परि. 

पूण पराखटटम्। 
ne ee ~ 

(2) वयम्यावि इति वं पुर ae | 

(२) अस्थित fae इति ate पुट पा? । अध विभ्यितितविन्दु इति टर? qe पाः 

(३) कम्ब दग इति ge पुट पा टकानुमारण कुचद्रवमित्यव पटु; | 



अथय पञ्चमं पटलम् | 

भावनेन तु तेनेव जपेद्ियासमाहितः | 

मन्दात्मनस्ते सायुज्यं सिद्धाव्येव न संशयः Wel 

विद्याष्तोयखण्डन कुर्या त्पृज्योपचार कान् | 

पायार््याचमनं स्नानं वसनाभरणानि च ॥२॥ 

गखखपुष्य' धुपदौपौ नेषेयाचमनं पुनः । 
ताम्बलमचनास्तोव' तपेगं च नमसूक्रिया् ॥३॥ 

FAVE - चतुध पटले यन्व' नास्ति व्याख्यानगासिनो | 

ग्रन्यसहराऽट सप्तत्याऽभ्यधिकं fend भवेत् ॥ 

अथ पञ्चम पटलम् | 

gafavaqad पटले ललितानित्याविद्यायाः गुरुमन्बदेवतात्मं aan 
भावनातत्रिव्यपूजासुपदिग्यानन्तर तस्या ललितादव्याः निल्याराधनक्रमे 

प्रोक्तशेषादिकं कूमविभागान्तमुपदिश्ति-- भावनेव्यादिना तधेव्यन्तस्रोकशत- 

रूपेण पञ्चमेन पटलेन । aa भावननेव्यादिना ama मन्वजपप्रकार' fart 

व्यभिचारित्व' चोपदिश्ति । तत्र-- तेनेव तु भावनेन- पूव पटलावसाने Wt 

मन्तदटेवताखात्मनासेक्यरूपभावनायोगेनेवेत्यय; । सायुज्यं  तादाव्मवम् ॥१॥ 

विदयेल्यादिना स्रोकपरवाद्न देवताया उपचारनिवेदनमन्मुपदिशएति | 
तत्र - ठतोयखण्डनल्यक्तेऽपि तदि ननिव्यया (१) समेतन तेन तङ्कयादिति, नाधा- 

ज्नया तथा कतेव्यमिति सम्प्रदायः ॥२॥ 

naan नमस्कियासिव्यन्तेनाघाव्येन aaa तठन्वसाघारण्णन् (२) 
पोड़णोपचारानुपदिशति । aa निवेदयाङ्गत्वात् इितोयमाचमनसुपचारत्वेन 
न गणयते । तपणमिति च्तौद्रदुग्धनालिकराम्बुफलद्रवार््यौ दकेषु यथालाभ' निः 

दनमुक्तम्। नमस्कियां-सुद्रासमयप्रोक्तमद्राः। एव षोड़शसङ्याकान् प्रजोः 

पचारान् कु्यादित्यन्वयः ॥२॥ 

( १) निवाविद्यासर्मतेन इति Zte go ato | 

(२) तव साधारणानिति dio go go | 



ya पटने] प॒जावमानक्तव्यादिकयनम् | TO 

एवं सम्पृज्य पुरतः प्राक्तयोागसमन्वितम् | 

जपेत्सहखमघवा शतं तट् द्नजन्तु वा ॥४॥ 

ततो टेव्याः प्रसादेन खात्मानं तत्समं ATA | 

न्यासचयं विधायाघ टेव्यात्मा विरत् खौ iyi 

एवं निल्यक्रमं यस्तु वुवन् गुरुपरा नरः | 
न तस्य कुवित् कथित् कदाचित् क्रणसम्भरवः ॥६॥ 

यम्तस्यामङ्गलं क्त गमुपेन्नां वा समाचरत् | 

तस्यावयोः प्रसादेन तानि Baas हि तत् ॥७॥ 
नवावरगनामानि तत्तच्छक्याभिधास्तंया | 

शग येरतुला सिद्धिस्तत्तक्रेु gaara ici 
वेलोक्यमोहनं वाद्यं सर्वा शापरिपृरकम् | 
सवसं्नोभग' सवे सोभाग्यपरि दायकम् ॥€॥ 

एवमित्यादिना सुखोत्यन्तेन श्चोकदयेन पृजावमानक्तव्यमुपदििगति । aa 

वुरतः- tay तदिनजं - तत्पूजाटिनजम् । वा अवधारणे | प्रातःमन्ध्योक्त 

नववार, मध्यन्दिनिमन््योक्तषड् विग्रहा. मायंमन्ध्याक्तपोड्गशवार' afer 

घटिकामङ्योक्तषदठिवार' =a एकवि'णशतधिकणशतवारः जपदिनप्रयः॥४॥ 
प्रमाटरेन-टरेवभाववितोगतादाव्यभावनामामध्यन । टेव्यानमन्यामानन्तर'- SAAT 

ऽदहम्धावनवुक्तः मदा विचरदितय् : (१) ॥५॥ 

vafuanfen तदितप्रन्तन श्ोकदयेन निताक्रमापामकस्यानुभावमप- 

दिशति । aa गुरुपरः नतदायत्तमव व्यापारः ॥६॥ aan fe तत्- नित 

क्रमोपासकम्यति Wa) waza भवति नितप्रक्रमोपासमकस्यानुकून्दप्राति- 

Raa ( नवावरणनितक्रमेद्ामददु्रपेत्ना कारिणा ) (२) अरम्मदान्कून्योपन्ना 
म्तवाभ्यां कतन् प्रमादेन सम्धवन्तोति isi 

aaanfen ara नवावरणनानि तच्छक्तिनामानि चप्रम्ताति। तत्र बेः- 

नामभिः ॥८॥ 

(2) विरचयदिन्व् : इति टौ० पु पा । | 
— ~ जण =-= च ` — — न 

(२) ) एतदृननमता aa: ale ya णवर वनन 



~< मनोरमाख्यटोकासहिते तन्वराजे 

सर्वाधंसाधनं सर्वगोगतो इरमेव च । 

aataiat सबसिह्िप्रदमतः परम् ॥१०॥ 

संर्वानन्ट्मयं मध्यविन्दुस्थानं शिवात्मकम् | 

एवं नवानि नामानि गुणयोगीनि पावति ! ॥११॥ 
प्रकटा AA गुप्राम्ततो गुप्नतरास्तदा | 

सम्प्रदायःम्तदन्तम्धाः HAHA AMAA: ॥१२॥ 
रहस्याः स्यस्तदन्ताश्च परापररहस्यकाः । 

अतिपृग्हस्यास्तु मध्यस्थाः स्थ. लविग्रहाः ॥१३॥ 
विपुर चिपुरेणौ स्यात्सुन्दरो सुरवासिनी | 

श्रौ मालिनौ च fagrar महाविपुरसुन्दरो ॥१४॥ 

aaa तरादिभिः पाव तोत्रन्तेः तिभिः श्चोकेनैवावरणचक्राणां अन्व्थानि 
नवनासन्युपदिशति । तत्र सव सं्नोभण.--सव स॑त्तोभकरम् सम्यक् प्रथाकर — 
प्रमिदिकरमित्रधः:। परिदायकमित्रत परि इतु्रपसग; Rages: । सव - 
सौभाग्यटायकमितप्रथः॥८॥ स्वरोगतो हरं सवं रोगशब्टात् पर wen 

योजयेत्-सवेरोगहरमितप्रथ ; | सव सिद्धिप्रद सव सिदिमयल्वात् सव सिडि- 
प्रदं सवसिद्विमयमिति सम्प्रदायः ॥१०॥ बिन्दुस्थानं - मध्वमविन्दुस्थानम् | 

सर्वानन्द मयं -- गिवाव्कमितरन्यः | बिन्दुस्थानं - ब्रह्मवत् सवं मध्यमित्रध : । 
गुणयो गोनि - अन्वर्थानि । पाव तोति सम्बुदिः ॥११॥ 

प्रकटा safest विग्रहा sda Basa नवावरणश्क्तौनामन्वथानि 
नवनामान्युपदिशति । तत तामां विशेषणनि निरुपाधिकखभावानोति सम्प्र 
दाय; । AA ठतोयचरम।वरणगक्योव्यतर स्तगुणसंज्ञाशब्टाः यथा गु्ततरा-- 
योगिन्य safe, अतिरहस्या योगिनो दति। अन्यासु समस्तगुणसंज्ञाशब्दाः 

यथा yaaa safe) Hania कुलो त्तोर्ण इति चोभयं सम्प्रदायवत् 

यथा नाघादेणमनुष् यमितप्रथः | निगभिकाः — निगमा इत्यथं; ॥१२॥ परापररह- 
स्यकाः-परापररहस्या zara: | अतिपूेरहस्या -अतिशब्द पूव रहस्या: अति 
रहस्या FT| मध्यस्थाः स्थुलविग्रहाः- मध्याः सविग्रहाः अरतिरस्या 
इत्यधेः । अतर we रूपं GABOR मन््स्यावरण' परं रूपं देशकालाकारै 



भ्म पटक, पृजामन्तक्रमादिकधनम् | Ge 

मध्यषट्के तु पुरतस्विपुरतिपदाज्वितेः | 
बिदासप्रात्नगौमध्ययाजितरभिरचयेत् ॥१५॥ 
gama तदिशेषान् विद्यासाधनकमं च | 

साधकव्रतचयां च fafafastfa मे (र) च ॥१६॥ 

चिपुरात्मानमात्मानं waaay धि रब्धगम् | 

ज्योतिरूपं च नाथाङ्गिमृतिष्टं (?) न्यस्तविग्रहाः ॥१७॥ 
नानावर्णाऽऽयुधाकारउाहनाभरणाः fea: | 

सव॑दा सवगा: aafafger बलिदानतः ॥१८॥ 
—— et — ee —— 

रनिवन्वितम् | स्थलसन्मरूपे पररूपस्य प्रापक अ्रप्यवच्छिन्रतया (१) आ्रावरकः 

asta (र) इत्यावरगमितु्रपद्वरः ANAT | ॥१३॥ 

त्रिषुशेव्यादिनाऽच येदिव्यन्तेन Gaeta देव्याः नवखावरगषु प्रत्यावरण' 

प्रतिनिवतानि नवनामानि च ama तत्र uaa मन्तयोजनाक्रमं चोप- 
दिशति। aa तिपुरेणो--तिपुरेण्वरा saa: । मधाषय्क - सुन्द यादयम्बान्तेषु 

पट्सु नामसु aa पुरवानिनो saa तिपुरवासिनां इतायः:। वत्रिशब्दभेव 

योजवदिति च ame: विद्या--य)विद्या। मनुयोजनाप्रकारः पूवस्मिन् 
पटल्ऽभिहितोऽस्माभिः ॥१४।१५॥ 

पृजाक्रमेत्यादिना श्रोकनाव पञ्चप्रद्रान् करोति) तत्र॒ तदिशेषान्--सङ्ञः 
चक्रमरूपान् | मिडिचिद्ानि--विद्यासिदिचिद्नानि॥१६. 

वरिपुरात्मानमिव्यादिना दानत इत्यन्तेन द्ाकदहवेन साघकस्य प्रानः प्रवाध- 

ममवविधातव्यस्पदिग्रति | aa उल्यानममवे । मून्िभावनानन्तर' तदनन्तर 
न्याम: चत्िपुरातमान'--वनच्ममाणगसागसमानुसन्धानपुरःमर' देवोखरूप' सखस्व-- 

ed भावयेदिवत्यवः । वल्िदानतः--पोडगान्नरमन्वेण ति To: । पुष्यान्तव्यज्ननः 
महितो बनि: तद्ानतः aafafser भवेवुरिति to: । ua ध्याला मसवसिदयं 

प्रातवनि' दयात् इलि शपः ॥ 20125 ॥ 

(2) ऋयावच्छित्रनया इति साः तं: पुट पाः) 

(4 era इति माः पुट पाः हावः इति ae GAR पादः 

९१ 



८० मनोरमाख्यरो कासह्िते तन्तराजे 

रक्तगन्धाम्बरः Gat रक्तभूषादिभूषितः (१) | 

प्रसन्नचेता; कपू रवासिता स्यावरङ्कान् (र) ween 
पद्मासनः USA: प्राणानायम्य संयतः | 

पोड़शान्रमन्वं ण वलिं द ् वाऽचयेद सन् ॥२०॥ 
मृधि तस्याज्ञया पश्चात् gat दुर्याद्यथाविधि । 

नाधं च तन्द्रयौभूतं ध्यात्वाऽऽत्सानं तदात्मकम् ॥२१॥ 

नवरल्नमयं std मवखण्डविराजितम् | 

मादकादयेन तन्नाम्ना नमोन्तेन समचयेत् ॥२२॥ 

रत्तोत्यादिभिस्तदावमकमिव्यन्तेस्विभिः शोकः सप्यासमारम्भक्रससुपदिश्ति | 
तत-- पद्चासनः। उपरिष्टादच्यमाण्लादिह नोयते । प्राणनायम्य-- प्राणा- 

यामं क्ला। उपरिषट्टदच्यमाणमपि nua fatsea व्याकरोमि दक्तिण 

नासारन्ध ण वामनासारन्धुनिरोघेन श्वासं मारुतं यथा श्या निग॑मय्य अनन्तर 
दक्िणनासारन्धुनिरोघेन वामनासारन्धु ए यथाबलं प्रवेश्य शखासमारुत', पुनः 

रप्येवं रेचकं पूरक' च छत्रा यघावलं तमन्तविधाय capa शनेः तं मुञ्च - 
दिति। ua aaa प्राणायामक्रमः | संयतः- सकलान्यविषयनिदत्तवाद्यान्तः- 

करणः | पोडग्ाच्रमन्तेण ठलतोयपटलावसानोपदिष्टस्वरूपैणए वलि दक्वा 

प्राग्बदचयेत्। गुरुन् सूनरि - amr खितान् यथासम्प्रदायं gaafee | 
तस्येति खनाथविषयः | यथा विधि ` वच्यमाण्प्रकारेण । aa च तन्रयोभरूत'- 

नाध एव देवोरूपेण स्थित इति बहुत्यधः ॥ १८ ॥२०।२१॥ 

नवरलेत्यादिभि्मातर इत्यन्तेरष्टभिः श्रोकंदेवोनिवासस्यानाचंनक्रमं aaa 

खोपदिगशति। aa माटकादयेनेति। अ्रकारादिक्तकारान्तान्येकपञ्चाशदक्राणि 

सविन्दूनि बोजहवपुरस्परमुचखाय तदुपरि तन्नाम तदनु च नमः शब्द्' योजयेः 
feaa: । यथा-- sly य ay ay इ५ ६० उ ay wy BY wy wy 

ए“ TY AY ay अ a क ख ग qv SY च ey ज“ ध BY 

ट SY उ ठ my qu gy द् घ ay gy फ ब AY म av २५. 

ee 

(१) भूषाविभृपिता इति Are qi पाठः| (२) वसिताखां वाराङ्कवान् इति Beye glo | 
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पुष्पः aie ease विद्रुमं मोक्तिकं तथा | 
SMTA TA WAS पदागगकम् ॥२२॥ 

कल्पकोद्ानमन्ं च छत्« थापि समचयेत् | 

इन्द्रियाय प्वरूपागि तव प्रचिमता यजेत् ॥२४॥ 

इन्द्रियार्थान् गजान् (2) पुवं cata उ समचयेत् | 
प्चिमादि q मध्यान्त विलोमान्नवरतरकम् (२) ॥२५॥ 

कालो AST ASH Ala SAT गुरुस्तथा | 

ca Were मृतिश्च चक्रेप्वयन्तनामकः (3) ॥२६॥ 

ल व श प” म ey ay AY mats नमः इत्यनेन । Fa प्रक 

रणे इन्द्रियारघावभि नमोन्तनव GAA पूजयेत् ॥२२॥ 
पुष्पमित्यादिना aaa नवरत्रनामान्युपदि शति - तत ई णान्मग्कतमिल्युक्तिः 

पञचिमं पुष्परागसिति कुरुकुन्नापटने वच्यमागत्वात्/४।प्रादच्रिखक्रमं (५) प्रदः 

शयति, ईगात् -ईशानदेगे इत्ययः ।२२॥ RAHA -- छोय)“ कन्यकोद्यानाय 
qa: | अतेव रत्नदोपे sly यो ऋतुभ्यो नमसः । इन्द्रियाणि यात्रलक्चन्तु- 

जिद्रा्राणवाक्पाणिपादपायुपम्यानि दग । पयिमनः -देवोमण्डपस्याग्रतः ङो 
चौ“ उन्द्रियाश्वेभ्यो an.) उद्द्रियार्यान् -गब्दम्यभरूपरमगन्धवचनादानगतिविः 
मर्गानन्दाख्यान् क्रमेण दग । प्रव टेवोमर्डपस्य प्ष्टभागतः इ) यो इन्द्रि 

Masa Aa: | नवरत्रकमचयेदिति ॥२४।२१५॥ 
कानो मुद्रा इत्यादिना Aha कानलादिरूपनवरन्रमयानां नवानां Wal 

प्रत्येकं नवनाधात्मनां पृजासन्वानुपदिगति | Yaa इत्यथः | तत्र कान्तस्य नव 
Wa घरटिकायामारोगात्रवारतियिपरक्षमामकलन्द्रूप्रतः। मुद्राया नवधा 

प्रागुक्तमक्षाभणाद्भिः। adam ara sate च्यमागवगक्रमतः। 

रत्रस्य Aaa प्रोक्तरपतः। Ba ara’ रत्ननवध्ात्रवत् | ATA नव 

Ta प्रोक्क्रमतः। adit aa ज्ाढज्नानज्न रुपस्य fara cal 

करगप्रक्रियवा | VAPAASIGIHITA: | ग्रह्वाणां नवधालः मूप्रकटमव | मूर्तीनां 
नवधाल्र' त्वग ञ्चांमनेदाख्िमनज्नाशुक्राजःप्राणानमलः चक्रेण्वयन्तनामकाः ।२६॥ 

(१) warga इति qe पु gi (२) विनामानवग््रकम् इति स॒ पृ We 

(३) manish ao gmk पाटः ¢ । व्वप्र दति ale Jae पाठः 

(४) ऋरमप्र इति वं2 QAR पाटः 



मनोरमाख्यरोकासदितेतन्तराजे fe AS 

उक्तक्रमेण सम्पृज्य (१) तत्तचचक्रेभतरो प्रिये ! । 
कगातोयपरिखं मध्येमाशणिक्यमर्डपम् (2) |२७॥ 

देशं कालं तथाऽऽकार' शब्द कोशेषु पूजयेत् । 
रूपिणौ ण किंसदहितं ततः संगौतियोगिनो; ween 
समस्तगुप्तप्रकटसिद्धयोगिनि (3) चक्रयुक् | 

मघ्रा्तरेरूपेतास्तु पृजयेत् सवमातरः REI 
रोचनाचन्द्रकाग्मौरलघुकस्तुरिकायुतम् | 

हेमादिपावे साधारे स्थाप्रयेदध्यमम्बुना ॥३०॥ 
भाववेदरङ्किसृयन्दुभूतानि परमेष्वरि | | 
ata द णवारं तत्तपयेत्तेन योगिनी ॥३१॥ 

क्रमेणिति- प्रोक्ता एता नव aaa: शक्तिसखस्रनामान्ते चक्रेण्वरौं इति 
वदन् प्रूजयेदिव्ययः। sly यो कालचक्रो्वरोशक्तिपाद्कां पूजयामि । एव 
aa (४) fame: पारम्पयं प्राप्तः | नवानां प्रत्येकं नवरूपत्वा द्हुवचनम् । प्रिये 
इति टेवोसम्बुदधिः | कर्ण्णतोयपरिखमिति- देव्याः करुणामयतोयपरिपृणपरि- 
वापरिवरतं माणिक्यमर्डपमित्यथ;। हो यौ करुणातोयपरिखाय नमः 
छो यो माणिक्यमर्डपाय नमः अत्रापि नमःशब्दयोजन' सम्प्रदायात् ॥२७॥ 

देगमिल्यादिना सङ्ोचकारिकाः शक्तौरुपदिगति । तव- ङो ale टेश 

रूपिणोगक्तिपादुकां प्रूजयामि। wad मन्वास्वयः तथा fas त्यादिविलो 
मतः । अत्र देणकानलाकारणब्दानां दिरुपादान' कायंकारणनुकूपत्वेन. तत्र काय 

रूपं नवधाभरतं प्रघसं. कारणरूप द्दितोयम् । संगोतयोगिनोः-- नरत्यगोत 
वाद्यविनोदधिकाः wah ५ यो संगतयोमोनोशक्तिपादुकाः प्रूजयामि। 
अत्राप्रि शक्तिगब्द्येोजन' बहवचनं च प्रात् ॥२८॥ 

ममम्तगुपनव्यादिश्चाकपृरवद् स्य अन्लात्तरवजं मन्वरूपमित्ययं;। aa 
योगिनि-योगिनो sag.) sly ale ममस्तगु्तप्रकटसिद्धियोगिनोचक्र - 

(१) मम्पज्याम्नव उति Ao पु पा०! 

(>) ¢ ARTA wa माणिकामग्ड्पे इति सा० aR पाड; , 

(ॐ) वे गिनौ' इनि qo पर ate | (८) मन्यन्ति Zt. परु पाटः 
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alate हदय tay विद्याणग्डवयं स्परत् | 

लोहितं तत्प्रभावघाच्लोहितं (१) च निजं वपुः ॥२२॥ 

प्राणायामं विधायाथ क्त्वाक्तकरणाधनम् | 

आदायाऽघ इतोयादिषष्टान्ताभि; तथासनम् ॥३३। 

चौपादुकाः प्रूजयामि। waa कदहत्वाद्हुवचनः sinew gaa 
मवमातरः- मवगक्तोरित्यय :। एततमप्ताक्तरोयोजन' लत्तच्छक्तिमाधारणमिति 
य्रावत्। अष्टभिरतेः ब्रोकंरतदुक्तं भवति! टेडहन्द्रियरुपस्विग्रद्धोदितगन्द्- 
कन्पितस्वरूपप्रादुरभावा प्रतिपत्तव्या देवो इति ॥२८॥ 

ईमेत्यादिना वोगिनोरिव्यन्तेन area देवतायाः मपर्याघमघ्यकन्यन- 
प्रकारः तदिनियोगः चोपदिशति। तत्र चन्द्रः-कप्रम्। लघुः ` aaa: ॥२०। 

परमेश्वरोति Gates: | जपरच्च दशवारं तत्- त दिति विद्याया स्तुतो खण्ड़- 

मुच्यते. तन--त्र््याम्वुना | योगिनो इति देव्या; परिवारभ्रूताः vat: कथयति । 
एतदुक्तं भवति--्राघारचपकाम्बुनि व्किसूयसोमाव्विन्याखण्डत्रयात्मक' (2) 

बुद्धा तम्मिन् न्यस्तानि ceca क्रमेण प्ररिव्यादििपञ्चभरतात्मकान्याकनच्य 

्रागुकतक्रमेण धनुयानिसुद्र ve wana ata च विभाव्य aa नित्यः 

faazea वच्मागवाद्यादिक्रमात् पडद्मन्ेः चोडगनिव्यामन्चंयंकंकवारः 
विद्याढतोयखण्डन ena सूनलविदयादिननित्याभ्यां fafa चाभ्यच्य 

जपित्वा अष्यपद्कन प्राक्तकार्याणि कुयात् ॥२१॥ 

aa इत्यादिना विधायाथ इव्यन्तन पादाधिकन AHA प्राणायामकान- 

भावनोवसुपदिगति तत्र रन्धं ~ ब्रह्मरन्य, । ततप्रभावधात् ̀ तषां प्रभाव 
धात्। Faw | आधारव्रह्मरन्ध.गतयारग्नोप्रामाव्विव्याप्रघम 

चरम खर्डयोम्तयोाम्तजमो RAT सर््वाधोसुवप्रमर ट्वगतसूयात्ममध्यमग्वण्ड- 

तजम्तुध्वीधःप्रमरगन ताभ्यां मम्प्ोलितं भवति, aca भवलि- सरलाधारम्ध- 
प्रथमखर्डवद्कितजमा खचितं हदयगत' दहितौयखग्डमरूयतनः प्रमर' तनानुपक्तं 

Ta maaan wa च व्रोणि तजांमि अविभक्ताकाग- 

मिनितरूप' अन्तवद्धिभावयेदिति । प्राणाव्रामं प्राग्वत्. ननिताविद्याज्नपप्रजञाः 

(२) तत्प्रभावन fsa दति qs पुट पाः 

(=) wat वुद्रति मार पु: प्राः 
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पजयेदौनमनसोम॑ध्यस्यं नामभियुतम् | 
ततो fediaat प्रोक्कषडङ्गानि समाचरेत् 11331 

प्रसारिततसेनेव पाणिना हदयं शिरः । 

प्रोक्ता शिखा तधा सम्यगघोङ्द न मुष्टिना ॥३५॥ 

तथाविधाभ्यां पाणिभ्यां बम॑स्कन्धादिनाभिगम् | 

तजंनोमध्यमानामा प्रोक्ता नेदचये (च) क्रमात् El 

व्रसारिततलाभ्यान्त॒ तालवयमुदौरितम् | 

सणब्द' तजंनौज्यष्टायोगादम्बमुटो रितम् 301 

दिगिदिक्चोपरि तथा साधो मध्ये च fared | 
ततः क्रत्वा वशिन्यादि न्यासं प्रागुक्तयोगतः ॥३८॥ 

समाधिषु प्राणयाम एवं विदयाखण्डतयरूप' तेजस्वयं भावनोयम् । अन्यत 
Raa तेजस्य ' आ्धारतयगतं भावनोयम् ॥३२॥ 

aaarfefaina इव्यन्तैस्विपाटाधिकेः पञ्भिः (१) Maateaarfe- 
कमुपदिशति, तत्र ्रायया--प्ूवपटल्ञे वातः खसंयुत इत्याद्यक्तया । ठतोयादि- 
षट्रवन्ताभियतभिवि दयाभिरासनचतुष्टयं समचंयेदिल्थ:। बोजनमसो्म॑ष्य- 

सयैनीमभियुतम्। प्रोक्तानां वियाकूटाक्तराग्णसुपरि प्रत्येक तत्तदासननाम च तुष्यन्त- 
qa ततो aan च योजयेदित्यघः; । को uw छो aly sv सीः 
देव्यात्मासनाय नमः । HY छम् क्तो“ हसौ; चक्रासनाय नमः । इसे“ BAY 
ह मो सवमन्ासनाव नमः । दो“ Te aly सौः" aay साध्यसिद्धाय नमः 
दूत्यत्रासनमन्तचतुष्टये आदौ बोजदय' न सयोज्यते सम्प्रदायात् | दितोयया- पूवे 
स्मिन् पटले हच्छिर इत्यत्र प्रोक्तङुलसन्द्रोविव्यया। T al सौ हृदयाय 
नमः णे क्तो सौ; fare ariel T क्तौ सोः शिखाय वषट शेक्तो सौः कव- 
चाय दहम् र at साः त्र तयाय वष्ट टे क्लौं सौः Wea फट. ॥२२।२४॥ 

प्रसारिततलेत्याटिभिह दिव्यन्तेस्विभिरष्यदः Ale: षडद्गन्यासप्रकारसुप- 
fenfa । da aaad ans’ करतनलयोः विरास्फालनम् । fa: प्रोक्तया कुल- 

ee 

(१) fafa: areata: उति Ate go पा०। 
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सप्तम्याऽऽवाहनं कुर्यादिद्ययाऽघ विवग्डया | 

अग्रस्यमध्यचक्रम्धयोनिमध्ये निवेष्य ताम् sci 

तथाविधां सावरणां ध्यात्वा मुद्रां प्रदणयत् | 
्राक्ताः सप्रदटणाधनामुप्रचारः ममचयत् ॥४०॥ 

जयिनोविमलामध्य नाघान् नव asifam: (2) । 

ततो देव्याः खटटतित्वा्निव्याः पञ्चदणापि च॥५९॥ 
देवीरूतीं जपत्तत्तद्वि(र)दाभिम्बन््यी क्रमात् | 
आरभ्य पञ्िसदारदन्न(२)गागामघाच॑येत् ॥४२॥ 

शअरभितथ्चाष्टसु तधा दिच्छघोध्व' तथेरिताः | 

तथा ब्राह्मादिका यष्टी पृजयेत् प्रथमादती ॥५३॥ 

सुन्दराविद्ययेति शेषः । aaa Baad बोजदयादता (४) न भवति । प्रागुक्तः 

वोगतः--पृवेपटनप्रतिपादितव. कूटाक्तरादियो गतः ॥३५।३६।२७।२८॥ 
~ ne 

मप्तम्यावाहनमित्यादेः सुखोव्यन्तंः पञ्चविंगल्या daca नित्यपूजां 
नित्यो मविधिः पूजावसानं (५) चोपदिगति, aa सप्तम्या विद्ययेति मस्वन्धः | 

पूवम्मिन् पटले हंमह्दित्यादुक्तया विखगण्डया मुद्रयेतिरेषः | तथाविधां -पृवस्मिन् 

पटन्ते लोद्ितामित्यादिश्चोकोक्तवै ग्रहां मुद्राः प्रदभयेत् | प्रोक्ताः मप्तदगस्ापनादि 
हतिचतुषटवान्ताः प्रूवपरलोक्ताः मप्तदण मुद्राः प्रदगयेदिव्यघः। उपचारः-- 

घोडगभिः पञ्चभिवा, पञ्चोपचाराम्तु गन्यपुष्यधुपदोपनेवेद्यानि ॥ ८२ | ४० | 
वरिशः- तो“ «ia दिव्यसिदिमानुषान् टेवोवासभागादि दक्तिएभागान्तं 

विपल्य पविष्टान् देव्यवेक्तिणः । तन्मयो तत्तत्स्वरूपनाप्यवस्धानमेनस्या एवे- 
व्यः । क्रमात्-एकादितदिक्रमात्, canal sia देव्याः सव्यतरभाग 
शाखाम् ॥४१॥।४२॥ Aaa इति, अत्र प्रथम fey, ततो विदिन्नु, aa तत्रापि 

देव्याः दक्िणभागी, तथा अणिमादिवत् aranfenma aa टेवामव्यभाग 
———— ——_ 

(2) नाय्ानजयेच्तिग इति म~ पुः पाः 

(>) वज्नत्तदिति ate पुः पा । 

(३) द्रनशाग्वासिति a> पुट पा, 

(4) बौजदइवाच्चता इति Zte GAR पाट; 

(५) gat वनिद्ानमिति ठौ gas पाटः | 



९.६ मनोरमाख्यटो कासदहितं तन्तराजे 

मृलविदायुतेः प्रोक्तनामभिमध्यतो यजेत् | 
नवस्वाहत्तिष प्राकतर्नवभिर्मनुभिः क्रमात् ॥४४॥ 
निवैदयेच तत्पृजञां मुद्राः वुर्यात्नबेकणः । 
पघाड़शारे ACSA तथा तच्चतुराहतो ॥४५॥ 
Taf: शक्तिभिः प्राक्तक्रमात्पृजां समाचरेत् | 

मध्ययोनेरगरम्न्ले पराप्वेयोवंहिरचयेत् ॥४६॥ 
वणान् ञ्च तथा चापरं पाणसङ्णमीऽवरि | 
(१)बाद्यादौणान्तमभितो बामावत्तन संस्थिताः ॥ ४७ ॥ 

वागा; स्युस्विविधाः प्राक्ताः स्य.लसन्मपरत्वेतः | 

स्थ लाः पुष्ममयाः, Fea: मन्वात्मानः समोरिताः ॥४८॥ 

पाश्च वासनायां तु प्राक्ताः स्थ.लान् ण॒ प्रिये | । 

कमलं AT Ta कद्वारेन्दौवरं तथा ॥ ve ॥ 
सहकारज(२)मिलयकतं पुष्पपञ्चकमौभवरि ! । 

मान््रयत्नोभजनकं पूजाहामविधान्तः ॥ ५० ॥ 

्रक्तनामभिस्विपुरेत्यादुकेः । प्रागुदोरितक्रमतः प्रोक्त प्रारीवास्माभिरपि प्रकटोकतं 
WU: ॥४२।४४॥ तत्पूजां-सलसच्छरूप' पूजां प्रागुक्तम् । एकेकशः-- 
प्र्यावरणभितिशेषः ॥४५॥ प्रोक्तक्रमादिव्यादयुक्तमस्माभिरपि प्रागेव प्रोक्तमेव 

ञ्रग्रसूलपाश्वयोवहिः- मघायोनेवहिः। वशिन्याद्यष्टकोहछानां मध्यस्थावकाश 
SAA: ॥४६॥।४७॥४८॥ TANS करवविशेषणम्॥४८॥ सहकारजं gutafa शषः । 
मान्मघं - कामसम्बन्ि क्षोभजनकं स्तौपुसयोरितरेतरप्रयोगः चित्ताकषेक- 

मिव्यथः। पृजादहोमविधानतः--उक्तेन पुष्यपञ्चकेन पजादिविधानात् att 
तदिव्य्;ः। मन्तंम्त॒॒पञ्चभिः-रेववाणसम्बन्धिभिरित्यथः। waa शेवः 
पञ्चभिर्वाण्मन्तं : जपपूजादि कुयादिल्यथ :॥५०॥तथाविघं Masa Fw जतु 

काण्डज्धापमित्यन्वयः | यथा पाणङ्कण्योः we रूपंसोवणमयमिति सम्प्रदायः | 

सृच्छपररूपे प्राग्वत् । प्रोक्तक्रमात् प्रागुक्तक्रमतः प्रागभिहितक्रमात् चत्वारि 
(च) वायव्वादाशां समितो इति Ho Yo ale | 

(ङ) महकारमिति He ge पाठः | 



४म पटने मिव्यपजादोमविध्याटिकघनम् | ८9 

जपमन्प्रयागादो सिद्वमन्तश्च# पञ्चभिः | 
aay QAR स्घ.नं पुग ्काग्डजम् ॥ ५१॥ 
मध्ययान्यग्रकागादिमंव्याः (2) प्राक्तक्रमात् वजंत् | 

कामेप्वग्यादिकाः Wat: (२)तया मध्ये शिवां यजेत् ॥५२॥ 
nev मद्रानवकं चत्वारि च ततः क्रमात् | 
उपचारान् विधाया (३) प्रोक्तयागममन्वितम् (४) ysl 
जपित्वा दणवारञ्च स्वात्मानं ट्वतातनुम् | 

स्मरेत्स्वात्मनि(५) ताः पञ्चद॒श नित्याः समर्चयेत् ॥ ५४ ॥ 
ततो भृतात्मभिः पञ्चमन्वेरभ्यच्यं भक्तितः | 
आत्माष्टा्नरमन् ग परजयित्वा तता जपेत् ॥ yy ॥ 

सहस पुरता टेव्याः णतं तहिनजं तु वा| 

मन्धावयं षट्टिमद्धमुक्तं (६) वा प्राक्त रूपतः ॥ ५६ ॥ 
ee ee 

दति मुद्राचतुष्टवम् | (अ)क्रमात्- -उक्तक्रमात्। उपचारान्- प्रागुक्तान् | क्रमात्- 

विद्यातातोयखर्डदिननित्याविद्याभ्यां पोडजापचागन् विदध्याद्धिन्यघ:। प्रोक्तः 

वोगममन्वितं - पूर्वपटनावमान प्रोक्तम् ॥५२।५२॥ प्रञ्चदगेलतिकथनं स्वात्मनः 

पोडगोनन्िताविद्याऽऽत्कच्वमिदेरिव्यघंः ws भ्रतात्मभिः--दठनोयपरनोपः 
दिष्टैः | आत्माष्टात्नरमन्वं ण-- मोऽपि टतोवपटनलोपदिटरूपः | भ्रतात्ममन्ाणां 

बौजदयाद्यता भवति, आत्ममन्स्य मघा्नरोयोजनं च न भवेत् aa 
दायात् ॥ ५५ ॥ 

महस्रमित्याटिना aaa जपस्य मुख्यगागपक्नावुपट्िगति । Aa ग्रतः 
facta: प्राययित्तर्प्रत्रात्यत्तदवगामिनो | उक्त वा प्रोक्तरुपत sata: पञ्चः 

~ च्छ | ~ ----- ----------------ः ------ — ee ——_ = ध 

> सिह्िननैन् इति मोः 72 ate | 

(१) मय्या: इनि a पुट प्राः | (2) क्रामययादिकाशर्रिम्तथादरनि qs qe प्राद्र; | 

(३) विद्रा इति a> qe पाटः । (५) waa ममन्वितं दरति मात 92 पराः | 

(४५ ऋरन्ग्वा त्मनि इति बू पुर पाः | (£) afenanqat उति ae पुर पाटः । 

(©) हतिमुद्राचनुष्टवं इति मा? व° पृननक्रे पाट्; । 

१ = 
~ 

४ 



aa मरनोरमाख्यटोकासदहित aati 

ततः पुष्पाञ्जलिं कत्वा मलेनाभ्यच्यं हामयेत् | 
कुण्डे स्थणिडिलमध्ये वा सम्परोच्याध्याम्बना FT ॥ ५७ ॥ 

रखाश्चतखः प्रागग्रा उत्तराग्राश्च संलिखेत् | 

मध्ये तथ्ाऽग्निमाधाय क्रव्यादांशं परिव्यजेत् ॥ ५८ ॥ 

परिषिच्य परिस्तीय उद्किवीयं(१) विभावयेत् | 
प्रयेकं सप्रजिद्वासु कुर्यान्चव घ्रतादहतीः ॥ ye ॥ 

ततः प्रजाक्रमेगैव इत्वा TSM GAA: | 
ततस्तां बिन्दग(र) धाम्नि विलौनां परिभावयेत् ॥ € | 

वलिं द यात्ततस्त्वगे कुरुकुल्लामनुचयात् | 

अद्रव्यञ्जनपुप्पाम्ब दाननोक्त सखरूपतः(२) ॥ ६१ ॥ 
i -~-----~~~~~~~~~~ --  ापान्ानन न ------------------------ 

विंगत्पटलोक्ताथेस्य मदा हृदये वलमानल्वात् । वा शब्टोऽवधारण्णघ ; | एतदुक्तं 

भवति प्रोक्तक्रियया तदिनजभ्रूतां सन््यात्रयसङ्यां (४) षटटिचटिकासङ ख्यां च 

एवं मम्भुयोक्तामेव सङां जपेदिति ॥५६॥ ततः-- जपानन्तरम् । AeA 

विद्यया । अभ्यच्यं- वद्धा सद्विधेयमिति । कुण्ड _ एको नतिंशत्परटलोक्तसखरूपे | 

स्र्डिलमध्ये वा--स्थण्डिलिमिति- हस्तायामविस्तारं एकाङ्गलोत्स धं बालु 
काकल्पितं चतुरसखरूपं धिष्णविशेषमभिधत्त ॥५७॥ मध्यं - कुरे विलिखितेषु 

नवसु HIST मव्यकोष्ठं इत्यथः। सवेता Bam विव्याटतीय- 

खर्डतटिननित्याविदये मन्वा ज्ञेयाविति शेषः । क्रव्यादांशं परिव्यजेत्- क्रव्या 
Sat नम इति अङ्गगारशकलं दक्तिणस्यां दिश्यपास्येव्यथ ; i ५८॥ परिषिंच्य-- 

परिषेचनः प्राद्तिणयक्रमतः कुरेदेभर्वा इति शेषः। सप्तजिद्वासु-एकोन- 

तिंणत्पटन्वच्यमाणहिरण्वाख्यादिषु । तत्तज्चिह्वास्मरणपूवं विद्याटतौयखण्ड- 
दिननित्याभ्यां seat: कुर्यादिति सम्प्रदायः। waa waa तत्तज्निह्ा- 

नामभिः ॥१९८॥ म्रूनतः- मूलेन । होमान्ते इहतसङ्यां aaa जपैदिति सम्प्र 

टायः | face घान्नि-भ्व् वोमध्ये द्रत्यथः ॥६०॥ AT देवताया; । मनुव्रयात्- 
तिभिमेन्चं: कुरुकुल्नाया वलिं cara इति। उक्तसखरूपतः ` गुरूक्तस्वरूपया 

(१) वह्गिदवो sfa qo go ate | (२) aamfaem इति qo Yo पार। 

(३) mle qa इति le de yo Ue | (3) ध्यानत्रयसड्ामिति alo पुस्तके पाठः | 



५ पटने पञ्चविघसपयौकयनम् | ee 

sae देवो चक्रम्थां तथा(१) तद्रपवान् खयम् । 
सखमद्रया शक्तिचक्रं खे चर्यात्मनि याजयत् ॥ €२ ॥ 

ततान्यासचयं क्त्वा प्रागायामपुरस्यरम् । 

जपित्वा स्तोचयुगलं टेव्यात्मा विचरेत् मुखौ ॥ ६३ ॥ 

पृजाविशेषान् टवेशि ! शग निलयं क्रमाटितान् | 

अशक्तानां तु विस्तारे तघाऽऽपरत्स् च शस्यत ॥ ६४ ॥ 

AMAA स्यात् सङधाचाचनमौप्वरौ (?) | 

हतिभिमध्यमादयं स्यात् दितौयं नवयोनिपषु ॥ ६५ ॥ 

चतुद गारान्प्रध्यान्ताचतुधं(र) प्राक्त रूपतः | 
पञ्चमं सवट्ःखार्तिनाणनं वाञ्छितप्रदम् ॥ €< ॥ 

= ~ का ~ oo 

aga aa करतत्तयोस्विभिरास्फालनपूवं प्रसारिततजनोद्याभ्यां उभयकर- 
मुष्टिभ्यां ऊर्वीधःस्ितिरूपाभ्यां देवताया निवेदितवनिद्रव्यदण नपररूपेन्युक्ता ॥ 

६१॥ तया तद्रूपवान्- देवताविस्तोणन्धप्रसादमारूप्यवान् | स्वमुद्रया AAT 
दयन्रह्मरन्धे घु भावितविद्याखर्ड तव रूपया-- प्रागुदोरितया महालिपुरमुद्रया | 

गक्तिचक्रम्- गत्िरन्दम् | खचया--प्रागुपदिष्टविरचनात्सिकया Aza) मतः 

न्मन्वस्मरगम् | च्रात्मनि योजनाप्रकारोगुरमुखादव गन्तव्यः ॥६२॥ स्तात्रवुगलम् — 

नावदेवयोः | देव्यातमा--न्यामत्रयादितः सुखोक्रताखिलकतव्यतात् ical 

पृजलत्यादिभिः fafser इव्यन्तयतुभिः ar: मङ्गोचविकामरूपतः प्रद 
विधां मपयाप्रक्रियासुपदिगति | तत॒ अगशक्तादौनां-राज्वनितादोनाम् । आप 

त्सु श्रग्निपातज्वरादिषु ie gu अरन्यथाऽनघ कारी -- विस्तुनमपर्याममध्स्य ar: 

मङ्ोचा्चेनम् । अनयकारो इति ~ खातन्वयात् अनघ AIT: | रतिभिः 
ध्वमाद्य' स्यात् --इनिचतुष्टयाचनसद्धितं मध्वटेवताचुष्टवम्याचनं, सद्चितः 

saa । दितीयं नवयानिपु - -नवयोन्यादिमध्यमान्त' aa दिनोयमिव्य्र : | 

Au चतुदंगारावधयन्या--चतुदगारादिमधरांता सपर्या ठतोयेव्यघ्र : | चतुः 

(१) तया इति ate पुर पाः 

(२) चनुदरगागवध्यन्या च इति माः FAR पाट् 



१०० सनोरमाख्यटो कासहिते तन्त्रराज 

तत्प्रकारन्तु देवैशि ! कुरुकुल्ञाचने ग । 
इति परञ्च प्रकाराऽर्चा प्रोक्ता सर्वाथंसिहधिट्ा neo ॥ 
विद्यायाः साधनं सिद्धि" तद्रतं वञ्यमेव च | 
तदाभिमुख्यविज्कानि विघ्रानि प्राक्तंनादययतः ॥ ee ॥ 
गु क्रमेण देवेशि ! सवेद प्रीतिकारकम् । 
येन waite सिद्धां त जौवन्् कोभवन्प्रयः ॥ ee | 

स्नातः सुगखसलिलेः प्राक्प्जाप्राक्तं रूपवान् | 
qa वित्तन सन्ताप्य रक्तागारे HA भजेत् ॥ ७० ॥ 

सन्धाचयेऽपि जपवान् ave, मौनसंयुतः 

माचागुड़सितपतं पयःपायसमपयेत् ॥ ७१ ॥ 
भन नि य ee ----- 

प्रोक्तरूपताः,- चतुरसतरादिमघामान्तमचन' चतुथमित्यय : | पञ्चमं- अचनमिति 

शेषः ॥ € ६॥तत्प्रकारमिति | पञ्चमसपयाप्रक्रिया इाविंशे कुर्कुल्लापटले awa | 

ततेव तां खण इत्यथ ; ॥ ६७ ॥ 
विद्याया दल्यादिना भवन्मय इत्यन्तेन श्रोकदयेन षडय प्रस्तावनां (१) सिदि- 

फलं चोपदिगति। aa विद्यायाः साधन॑--पुर्रणम्। सिदि- पुरश्चरण 

सिद्धिम् | aad -विव्यापुरयरणत्रतम् | वज्य- विद्यासाधनसमये wana च | 

तदाभिसुख्यचिद्धानि -विद्याभिमुख्यचिद्ानि विघ्रानि- ग्राभिसुख्यविघ्रानि | 

प्राक्तनाद्यतः-- दुवाींसनातिसङ्गात् ॥६८॥ येषु प्रोतिकारकं येषां एषां फलरूपं 
खात्मानुसन्धानं भवति तानि खण्विति। येन--फलरूपण भवन्मयः देवो 

विग्रहः wed 

स्रातदत्यादिभिः क्रममित्यन्तेरधद; सप्तभिः aia: विद्यायाः साधनप्रकारं 
तत्पुर्रणसिह्िः चोपदिगति। aa प्राकप्रूजाप्रोक्तरूपवान् - निव्यापरूजा - 

प्राक्तविग्रहः। घन्तोष्य-- वित्तादिभिः। मन्तुष्ेन गुरुणा अनुशिष्ट एव 

कुर्यात् । क्रमं नित्यक्रमम् woo सहस्र -- प्रतिसन्य' सहसखरमित्यघ : । मोचा- 
mean | सिताः - णक रा; | पयेत् - निवेदयेत् प्रतिसस्यमिति शेष; ॥७१॥ 

(१) धड्धप्रग्रान् इति ae पुस्तक GIs: | 
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नोराजनं च कपु रे: कर्यात्मन्धासु ताखपि | 
हामं दशांशतः कर्यात्तपगं (१) चन्द मज्जलेः ॥ ७२ ॥ 

खनिल्यादृष्वताजाप्यं fase (2) दिनं प्रति। 
कर्यात्तन भवत् ga लकं (३) पूर्गान्तमौभवरि | || ७३ ॥ 
एवं लन्न चयं प्राक्त प्रणम तु Ha युग । 

वेतायां दिगुगं तद्रत् द्वापरं विगुगं म्प्म.तम् ॥ 9 ॥ 

कलौ चतुगु गं प्राक्त मन्नराणां च संघ्यया | 
तार्तौवसप्रसङ्खया सा तन स्याटदकविंशरतिः ॥ oy i 

दशांश जपम॒हगयाः | Seas: — कपृरवामितजनेः | तपण' च। चकारेण दशां - 
ग्रतः इत्याङ्लष्यत ॥७२॥ स्वनित्वादूध्व तः--खनित्योक्तसन्ध्वातयपरटिघरिकाजप- 
सहधापुरय्चरणजपसद्वयावाः CATA इत्यथः । aa पृर्णान्तमिव्युक्तया प्रतिदिन' 

चतुम्बि'गद्धिकं विशत तिमहस््दूभ्व' जप fad: एतदुक्त' भवति--पुर 
चरण चिकोषु: गुरु स्वगशक्तानुरूपः वित्तराराधा तदनुन्नातो नोदित- 

मिल्यादिकपजामण्डपवत्तों अयोप्वप्रलापरद्धितः निवताद्वारः स्वोमङ्गवर्जो 
्रव्याकुलचताः सुगन्िमलिनंः स्नातः पराद्वारुणाम्बरनलपनसखगाभरणः मन्ध्या- 

सु तर्षु स्वनित्यक्रमानन्तर' प्रोक्तरूपां wags छता प्रतिसन्धाय" इाद्गधि- 

कशतं सदहस्रवार' जपं qgeninuer च तपण" तावत्तिमभ्वक्तेः पनागपुष्यं : 
कुमुभ्भकुमुमः HANA दशंगक्रमहोमं च कलवा AAAS: कुसुमः 

मारभाद्यवा समचन' जपः च agate, gaia AAAS पृरयनरक्तनन्नमदवां 
जपेत् मवत्रेति ॥७३॥एव' न्नत्रयमिति । एतदुक्त भवति- मर्वेषु पिर्डकन्तगो- 

बाजमन्तषु अपुनरक्तात्तराणि प्रत्यकमन््रतिनन्न' कतवुग जपेत् । तराद्वापर- 
कैलिनुरषु विषु पादादव्रिपादन्नयाज्जपमंख्या प्रागुक्ता द्विगुणा लिगु चतुगुणा 

afi एकाद्दिनवान्नरान्तानां मन्वाणां पिण्डकतरोवोजमंन्नकानामपुनसक्ता- 

AIAN प्रोक्तवरुगक्रमाभिव्रइया जपः। दगन्नरादिविंगान्नरान्तानां Aart 

प्रात् नुगानुरूपमक्तरनलन्न' जपः। एकविंग्रादिगनान्नगान्तादानां मन्चागां 

(1) सन्दुमन्नर्नग्ति yo पुम्तके पाः | (2) faqea’ 3fq qo Jeo पाटः 

(३) “ay इति माः GAR पाटः 
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तेनान्येषु युगेषु स्यात् संख्याहद्िरुदौोरिता | 

वनिताक्लोभतोभोगान्न विघ्रं जायते afe ॥ ७६ ॥ 

तासु संख्यासु पर्णसु सम्प्रा्यं खाश्येत्रमम्(१) | 

वर्ज्यानि au दवैशि | afety (₹)सदापि च ॥ ७७॥ 

नास्तिकः सह संलापा Fad परनिन्दितम्(३) | 
निद्राभोकौ(४) तथाऽऽलापं देशान्तरपरिभमम् ॥ ७८ | 
तद्ासरेषु वर्ज्यानि प्रोक्तान्यन्यानि शाङ्करि | 
शग सवव सवेषां AIST नाशकानि च(५) WON 
पर्ने चग्हस्वौ खवाञ्छातच्नि न्दनानि च | 

way राषं प्रहार च दष्टाखपि न योजयेत् ॥८०॥ 

कैवल' लक्तमात' जपः, । aga सहाविशिष्टाचराणं मन्वाणं दशसहस््नो जपः । 
इत्येवं मन्वतन्वप्रकाशिकोक्तः। एतत्सवस्मि“स्तन्तं पुरश्रण्जपसद्ध्ाविशे- 
घानुक्तावैवाङ्गोकरणोयम् ॥७४॥ तातंयसप्तसहया सा--विद्यायास्तातोयखण्डे सप्ता- 
त्तराणामपुनराछत्ितात्। एकविंशतिः लक्तमिति शेषः! प्रथमे क्ंतयुगे 

ayy sae एकविं शतिलक्तमित्यथंः ॥७५॥ तेन-- क्रमेण । अन्येषु युरोषु-- 
त्रेतादिषु | वनिताक्तोभतो भोगात् -वुवतिजनानुज्ञातो भोगतः। प्रोक्तपुरश्चरण 

जपमाड ख्यायाः युवतिजनभो गविघ्ररहितम् ॥७६॥ सम्पतिः --सिद्िः | खक्रमं-- 
नित्यानुदछानप्रोक्म् | 

वज्यीनोत्य।दिनाश्नोकोत्तरादइन विदयाजनपराणि भव्ज्यीनि प्रस्तोति। aa 
तदिने- पुरखरण्दिनेषुसवेदा- सव स्मिन् काले च bool 

नास्तिकीरित्यादिभिर््ाजयेदिव्यन्तेस्विभिः श्लोकीः पुरश्चरणकाले wants च॑ 

वजनोयान्युपदिशति ॥७८॥ aa तदासरेषु पुरश्चरण्णदिदिनेए--अन्यानि । सवं 

arava नि॥७८॥तच्निन्दनानि ` परनिन्दनानि। दुष्टाखपि--्रविधेयासपि।॥८०॥ 
a — --- -- ~ 1 

(१) खभनजेतत्रमं इति He Jo पाठः| (२) तददिने सवंदापिचेति Ho पुस्तके पाठः| 

(२) परिनिन्दिति मिति Ht Jo ato | (४) Fata इति Fo Yo Glo} 

(५) सवनागश्कराणि च इति Ho पुम्तके पाठः | 

re ee — — 
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सिद्धचिद्धानि चोक्तानि वासना कथन(१) मया | 

अआानुकूल्यस्य चिद्धानि गग साघयतस्तद्1(२) ॥८१॥ 

ay पातेषु वनितादन्टः संमेलनं निगि । 
गजाद्रिसीधण्ङ्गष विहारो राजद णनम् ॥८२॥ 
गजानामङ्गनानां च SMa च्यगोतयोाः। 

उत्सवं ससुरामांसद गणनं स्यणनं TAT ॥८३॥ 
निन्द्यानि ग देवेशि ! विघ्रान् घरकीरागि च । 

क्षा वगीर्भटे; स्व प्र प्रहारम्तेललेपनम् ॥४। 

waa परनारौभिरिन्द्रियच्यवनं तथा | 

Tea वद्किवायुजलभौवग्धनागनम् ॥८५।॥ 
गुरावपेन्ञाऽसम्पत्तिवस्तुनां व्याधिवाधनम् | 
अन्यमन्वाचनगरद्वा(४) faut faaraasfama ॥८६॥ 
नरागां यच्च टषपुग्येः (४) क तवंदहृषु जन्प्रसु । 
ग्राम्यं a सम्प्रदायसिद्धिनित्याचनं(५) भवेत् ॥८७। 

fag त्यादिभिम्तथा इत्यन्तेस्विभिः aa: साधकस्य टेवतामुख्यचिङ्ान्युप- 
दिशति । aa वासना कथनं पञ्चत ओे पटने | माघयतः- साधनपरम्य | तदटा-- 

प्रागुक्त AAMC न्रत्यगोतयोदगनमित्यन्वयः। wna तथा तयोरिति 
मोषः ।८२॥८२॥ 

निन्यानोत्यादिभिः अनिगमिव्यन्तेस्िभिः Da: प्राक्तनपापवादल्याद्व- 

ताभिमुख्य प्रत्युहचिङ्कान्युपदिशति । aa विघ्रानघकराणि च~ विघ्नकरागि 
Tarai वम्त॒नाममम्पत्तिरित्यन्वयः। एतदुक्त भवति अरत कछ्ष्णवगभट- 
तेलाभ्यङ्गेन्द्रिवच्यवनदगनगुरूपेत्नामन्वान्तरभजनयद्ा चत्येलानि CAAA 

इतराणि विच्रकराणोति ॥८४।८५॥८६॥ 

नराणामित्यादधिना aaa मद्धक्तिस्धंयमम्प्रटायनित्याचनप्रा्िकारगम्प- 

(१) कथ्यत इति Ho GAR पाठः| (२) तः Ae sia ao GAH पादः 

(३) चनं ग्रहवाविघ्रो इति a> पुमकर पाटः । (४) नगागां वदमि; पुग्रैरिति a> पुनर पाट; | 

(५) गुहनिन्यचनं इति पुम्नक पाटः | 
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कू म्रम्ितिमविन्ञाय योाजपादिविधिस्थितः। 

स नाप्राति फलान्युक्तान्यन्यधा नाशमेति च ॥८्८॥ 
ama कूख्विभागं तु विन्नायाऽखिलमाचरेत् | 

स चतुङ्खा ततोलोक्षे ततुप्रकारान् शृण प्रिये | ॥ ८६ ॥ 

FAA परः HARA STATA | 
ग्रामनोगहगश्चं चि चतुर्धा aaafafa: ॥ € ° ॥ 

an ग्रासं we वास्तु नवधा विभजेत्ततः | 
प्रागादि परशचिमान्तं तु कादिमान्तानि विन्यसेत् ॥ ce tt 

sarin समान्येव चत्वारि परयोन्येत् | 
देणे दयमधामध्ये सखरात्प्रागादि विन्यसेत् er 

दिगश्ति। वदहषु जन्रसु-चिरकालम्। सम्प्रदायसिदिरिव्यव्र सम्प्रदायशब्दस्य 

aq निर्वाहे त्रभियुक्तोक्तिः। 
“समा सम्यक्त्वसुटितं प्रेणोत्कषंश्च दायतः | 
वस्तु, तेनोत्तमा विया aga: सम्प्रदायत" इति ॥ 

एतदुक्तं भवति सद्गुरोः सम्प्रदाय-लब्धा मनोषिताघ प्रािकरोविद्या सत्- 
सम्प्रदायवतोति iol! 

कूमत्यादिभिः सदा इत्यन्तैशकादगभिः श्लोकः सवेतन्वसाधारण' कूम॑खिति- 

विभाग तज॒ज्ञानफल' तदनङ्गोकरणे प्रत्यवाय चोपदिश्ति) उक्तानि-देवता- 

भजनारौनि प्रोक्तानि। अन्यथा-न केवलः Tanaris अखिल' we 

मण्डनलग्रामनगरपत्तनखेटखवंटादिकरणम् WSS स-- कूर्मः । तत्प्रकार-कूम- 

स्थितिप्रकारम् ॥८८॥ परः | RA! पञ्चागत्कोटियोजनविस्तोर्णीयाः एथिव्या 

धारकःखिरः कूर्मः ततः इहितोय इति- उक्तप्रकारेण । तद्वस्ितिः- 

कूर्मव्यवस्थि तिः icon नवधा विभजेदिति, एतदुक्तं भवति। प्राकूप्रत्यगद- 
िणोदक् च समान्तरालेन रेखाचतुष्टयेन नवकोष्टानि भवन्ति। ay 

प्राकदिक्पलङ्किकोषटमारभ्य पथिमदिक्पड्क्िमधेग कोष्ान्तेषु पञ्चसु कोषेषु 

प्रतिकोष्टं प्रादक्निखेन पञ्च पञ्चक्रमेण कादि मान्तान्यक्नराणि वगणः समा 
लिख्य तदनु वादि हकारान्तान्यन्नराणि चत्वारि चत्वारि वाय॒त्तरदिग्गतयोः (१) 

~ 

(१) द्िगाग्रतोरिति ao Gea पाट दिगयमया{रति aio Gah पाठः | 
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शान्ते (१) दिदिग्रः पथ्ान्नामायगं(र) यता भवेत् । 
तन्द्र वं पा्बयोः पाणौ Hert परादौ ततम्ततः ॥<२॥ 
पुच्छमेकमघा (३) मध्ये Yeas पडङ्बत् | 

qa सर्वाघसिद्धिः स्यात्करयार (४)ल्पमिङक्तत् ॥<४॥ 
कुत्नोरूनित्यनष्कल्यं पादयाः AAS AAC | 

पुच्छं aay नियतं us सर्वाथेद्\यकम् ॥<५॥ 

तस्मात्तत् साध विज्ञाय कुर्यात् सवं समीरितम् | 

व्यञ्जनं SHAS स्यात् कूम स्वरास्तथा ॥६६॥ 
ग्रामादिकरम दितवं परक्रम न aaa (५) | 

faa पवमुखो aaa aafafatifrat cor 

कोढयोविंनिख्य wane aU saute tums aafaatefa मव 
मधाकोटे प्रागादिषु ईणान्ताखष्टसु feq van अकागादिविमज्नोयान्तान् 

Glen स्वरान् प्रादच्िणेन इवं दवं ममालिखत्। एवः कत प्रागुक्तानां War 

दटोनां नामाद्यक्नर' प्रोक्तो चक्रे यस्मिन् कोठ टृण्वत तत्कोष्ं तस्य कमस्य qa’ 

ज्ञेयम्. तत्कोठपाश्वयोः fed कोष्ठदयं लस्य RAS AWW. तदनन्तर 
कोढदवं तस्य जटरम् ॥८ २॥ तदनन्तरमेकं कोठ ' तम्य पुच्छं. WANT र गात्तरोपेतं 

तत्रवमकोषठं तस्व Us, एवः मुखकरजटरपादटपच्छषएटा ख्यषडद्वत्तस्य RA 

खरूपं, aia नामात्तरकाठमारभ्य तस्य RRA मुरवादिकन्नमिति es i 

मर्वाचदायकं -भजनमिति शेषः ॥८५॥ मवं anifra(s) भजनप्रयोगादिति शेषः | 
व्यञ््रनं- नामान्नगगतम्। स्वगः-नामाद्यत्नरगताः॥९६॥ दयं ` स्वरात्नर(७) 

व्यञ्जनात्नरं च । एतदकं भवति । प्रोक्ते चक्रो देणकुमस्य नामाद्म्तर व्य्रनात्तरं यत 
Co जः [ 

कोषे BAA तत्तस्य मुख' गद्रकृमम्बनामाद्यत्नरे aati यम्य कोटे 2774 तत्तम्य 

(2) ईणान्तामुद्धगः प्रयादिनिन< qe ate) (५) a aes ata मा? qe पा?। 

(२) am चना इनि ate पु पा०। (६) ममौदितंदति दौ? Jo ate | 

(३, मधःमध्य' इति ae पुर पाटः | ८७) alavatfafazte ge ate | 

(४) करक्रयान्य sft as पुर पाटः | * gory इति Alo परः पा | 

१४ 



१०६ मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्राजे 

एवं कूर्मविभागोऽयमीरितस्ते चतुविधः | 
qari तेन सिद्धिः स्यात् सवेषां सवेतस्तद्ा ॥€८॥ 

सम्वर्ध्यायामविम्तारं (१) इत्वाऽटाभिस्तु waa: | 

विन्नाय aq aa कमाय (र) नामि प्रकल्पयेत् ice 

वास्तुष्वज्नञातरूपेषु(३) प्रसिद्ध नामतो भवेत् | 

तत्ततस्थानेष निवतमनधं श॒न्यता तथा(४) ॥१००॥ 
व्यामतत््वमयौ व्या्भिरिति सम्यक् समोरिता | 

अस्या निष्फालनाचित्तं तत्तत खात्मसात्क्षतम् ॥१०१॥ 

मुखम्. ग्रामादोनां कमस्य AMAIA SAGAR यतर कोषे दृश्ये ते तत्तस्य 
सुखंतद् दयानुगुणे अर्ध उक्तानि कुयात् | तद्हघस्यान्योन्याननु गुशेष्वङ्ेषु savas 

तरानुगुणे AY कुर्यात् | Sava नामादयक्तरे केवलं quat सति aaare- 

दिम्गतवाद्यकों सुखं तस्य कन्ययेत् | पूर्वाभिमुखः-परकूमं इति शेषः । तन-- 

नियतस्ितित्वात् — तत्सिद्िरोरिता--तदवयवावख्छानाधोना ॥ ८७ ॥ येन - कूर्मं - 
विभागन्नानेनं ॥ ८८ ॥ 

सम्बघ्रत्यादिना तयेव्यन्तेन श्रोकदयेन ग्रहादोनां प्रोक्तवासविरशेषाणमनज्ञात- 
9 * oo“, (~ © क 

संज्ञानां नामकल्यनप्रकारसुपदिगति। तत्र च्ायामेन-दष्यं मानेन | चष्टाभिः- 

अष्टसङ्ख्याभिः | शेषतः --्रावाहनशेषतः | वग - अष्टखेकम् । तेषु - वर्गा्तरेषु 
एकं ब्र्तरं त्राद्यमक्वरम् ॥८८॥ अन्नञातरूपेषु--च्रज्नञातनामसु | एतदुक्तं भवति- 

अरज्नातनामकस्य स्वमनोपितस्य वास्तोः आयामेन विस्तार waar तां सङ ख्यां 
अष्टसडः WA Mea अ्रवशि्टिसङः ख्याया; स्वरेषु अरकचटतपयशरूपवरगेषु 

अन्यतमं Wal तदगजेष्वक्षरेषु अन्यतमाव्यत्नराद्यन्तस्य नाम कल्पयेदिति । 

ufag नामतः ५) ज्नञातनामसु वास्तुष्विति गेष;। तेन कूमावयवान् कल्पयेत् 
त्त्स्थानेषु  पादपुच्छकुचिस्यानपष् | ATA निष्फलता ॥१००॥ 

(१) मंवध्याध्ागविम्तारं इतिम्० go gto (र) AMF नामाद्य Ale कल्पयेत् इति Alo Yo पाठः| 

(२) अन्नानन्पेषु sfa Ho Yo glo | (४) मता इति Fo Yo ato | 

(५) प्रमिडान् नामत इति टो go ato | 



rr 0 

५म पटले उपसंहारः | १०७ 

इति श्रीपोडगणशनित्यातन्तेषु गरौ कादिमते(१) पञ्चमं 

पटलं परिपृगं परारखष्टम् । 

= ~न ना ~ = --- — ee —————— 

इति ओोपोडशनित्वातन्तेषु योकादिमताख्यस्य परिपृणस्य तन्स्य 
प्रपञच्चमारमिंद्राजप्रकागाभिघानन सुभगानन्दनाधेन विरचितायां 

मनोरमाख्यायां व्याख्यायां लल्तितानित्याचनक्रमा दिप्रका- 
शनपरं पञ्चमं पटल' परिपृण ' पराख्टम् | 

ग्रन्यसइना-- 

पञ्चमे saan स्यात् ग्रन्यव्याख्यानगामिनः | 

Nags ayqqen aaafafaatfaaa | 

Q) नैमित्तिकाचनं नाम saa मरन्नपुम्तक | 

(२) ग्रन्यमङ्यानगानिनः इति मा Jo ao | 

--- ~ ` -- ee = —— === 



अघ षष्ठ पटलम् | 
"~ = ~= = 

अय बोडणनिल्यानां निल्याचानिरतात्मनाम् | 
a ® 6 = ° 

नेमित्तिकं च कास्यं च वच्येऽहं TA सुन्दरि | uz 
® ॐ [| e ~ 6 घु Q 0 

faa नमित्िकं काम्यं ata gayaa: | 

अन्यघा भजनं चंच्छन् (१) कराल्यापत्परम्यराम् ॥२॥ 
४९ > c >, 09 AD = 

नित्याचनरतः सिद्धं : काये नमित्तिका्चनम् | 
~ ~\ AD \ Y 

तदिधानमता Aza चैवाद्य फाल्गुनावधि ॥३॥ 
= = + ऋ oe: =. as A sa oe PAN 4 

Sa दमनकः कुर्यात् सद्भुलवाऽथ गुच्छकेः | 
¢ © # ® प्व य 

प्रवे पक्तचतुदे श्यां निशि संस्थाप्य विद्यया ॥४॥ 
अथ पट्टं पटलम् | 

qafaq पटले ललिताया निव्यपूजाविधानमुपदिश्वानन्तरं तत्रिष्ठानां सवः 
निल्यासाघारणं नमित्तिककाम्यपूजाक्र मसुपद्दिश्ति- अथ षोड़शनिव्येत्यादिना 

तन्मयोभवेदित्यन्तेन शोक शतसरूपेण षष्ठेन पटलेन | ततर अरघ षोड़शव्यादिभिः तेष्व 

पोलन्ते द तिंग्तश्चोकीरनमित्तिकाचनक्रसमुपदि शति aa aa पोड्शेल्यादिना 

आआपतपरम्मररामित्यन्तन Basa पटलार्घाह शात्रेमित्िककाम्ययोर व्राप्ठक्रमानु- 

Bla प्रत्यवायं चोप्रदिगश्ति। aa नसित्तिकं कास्य च-अचनमिति 

शेषः ॥ १॥ सापत्नं पूधेपूवतः--पूवपूवेतः सापेक्तम्--एतदुत्तं भवतिः 
नित्यार्चानिरतानामेव नमित्तिकाचासु योग्यता, उभयार्चानिरतानां काम्याचा 
योग्यतति | अन्यघा भजनं -उक्क्रमविपयासभजनम्, एतत्सवं साधारणम् ॥२॥ 

निव्याचन इत्याटिना arma सवासां नमित्तिकार्चाविघानेन गुग्विधानं 
तत्प्रकारं च प्रम्ताति॥२॥ 

चैते इत्यादिनः प्रूजनभिव्यन्तेनारदीये>कन शोकेन दमनकाचनक्रमसुपदि एति, 

समूलेः--दमनकं रितिरेषः । गुच्छकौः-- णएखाभिः तषां एष Ta: । संस्थाप्य 
विद्या, waa’ भवति-- सवत नेमित्तिका्चीस प्रोक्तानि पूजाद्रव्याणि पृदयुनिंशि 
पविते पात्रे fanafaa निधाव तदिननिव्याविद्यया च गन्यपुष्यधूपदोपनवेद्य- 
क न भ -- कनन ee ~ ------ 

(१) भानजमं च॑च्छन् उति Ho Yo पाः 



28 परल मासमदेन पूजादिकथयनम् | gee. 

परेयनिल्यपूजान्त कुर्यादितस्तु पजनम् | 
अखिन्पासे च पर्गायां वसन्तात्सवपृजनम् ॥५॥ 
कुर्यात्तित्कालसम्भतः प्रसृनश्चन्द्रचन्टनं 
aaah: सकारमोरः YT पृव वद् ज्ज्वलाम् ॥६॥ 

बाख मासि पूर्णायां प्रजवं पुष्करे; (१) | 

अपिवा चन्द्रकम्तगोचन्टनः गिशिरादकः ou 
ag मासि च पुर्णायां कटदलोपनसाम्रजः। 

फलस्तु पूजयदहव। पूववत् सव सिद्धय iz 

arate मासि पूर्णायां चन्दनः कुङ्मान्वितः | 

(Raat कक्षालजातीभिरुपेतेः प्जयच्छिवाम् ne 
श्रा मामि पूर्णायां पवितं : पूजवेच्छिवाम् | 
तददिधानमिदं मद्र ! णग साभाग्यद्ायकम् ॥१०॥ 

` ̀ =-= a --~--- 

नमस्कारः पञ्चनिरुपचारः समभ्यचय क्रचित्सपयास्यान् निधाय isu पर्यु 

सखनित्याक्र माचनान्त तेः मर्विशपं पृजनं यथाशक्ति वित्तंगुसपूजनं च 

कुयादिति ॥५॥ 

म्रस्मितरिव्यादिना उच््वनमिव्यन्तेनादाद्येन aha वमन्तात्सवपृजनसुप- 
दिशरति। अस्मिन् मास चंतमासे। चन्दनकप्रमागन्धिकोः मकनुद्ारैः 
सकारः कुमा पतेः yaad प्रागुक्ताधिवासपूवकम् ue 

amare Asa वग्राखमासपूजामुपदिगति। aa हिमपुष्करः 

हिमजन्तरपि चति पन्नान्तरम् । अरगक्तविपयः । चन्द्रकम्तुरचन्दनंः-- वासितैरिति 
mg: | अ्रत्राप्यधिवामधूवकं क तव्यम् lon 

ज्ये्टव्यादिना aaa ज्यठमासपूजामुपदिग्ति । aa aa पूववत्- माधि. 
वासम् ॥७ । 

्राषाटत्यादिना ्चोकनापाट्पृजामुपदि्गत- अतापि साधिवामं प्रजयेत् nen 

यावल्यादरिभिविनण्यताव्यन्त ent: ame: यावण मासे पवित्रारोप- 
— व 

(१) हिमपुच्कर् उति साः पु ate | २) UAT इति मृ? Ye We | 

(३) पविदारादरणा इति at» पु? GI? | 



११० भनोरमाख्यरोकासदहिते तन्वराजे 

ॐ A Ss = ay 

सोवग राजतर्वापि सुवं; पटसमुटुवः | 

कार्पाससम्भवे TATA गुणितः शुभः ॥११॥ 
c * + + > 

कुर्यातपदिच' शक्तीनां सर्वासां षोड़शाङ्गलेः | 
नवाङ्गलेर्वा AHS (१) सरग्रन्यादिसंयुतम् ॥१२॥ 
अधवा त्ति शक्तोौनां तत्तत्सङ्याङ्लादिकम् | 

कत्वाऽधिवासपृरवं तु पृजयेत्तयघाक्रमम् ॥१३॥ 
होमे त्वेकसरग्रन्ि aa स्यात्पविवकम् | 

अष्टोत्तरणतः Ya: HAMAS च तारकम् ॥१४॥ 
पूजा बिष्टरमानेन् वितानादबलस्बयेत् | 

वाराहोकुरकुल्ा दिशक्तौनां इल शक्तिवत् ॥१५॥ 
== -----~ 

रोत्सवाचनक्रममुपदिशति | तत्र पवितेवच्य मागे; तल्वात्मभिः । तदिघधानं - 
पवित्विधानम् ॥१०॥ वा पक्तान्तरे। ta कुङ्मचन्दनाव्यरुणितेः ॥११॥ 
नवाङ्कलेः-- सूतेरित्यन्वयः। वा पक्षान्तरे, तत्सङ्ासरग्रन्धपादिसंगुतम् (२) 
पोडणाङ्गलायामपन्ने पोडशसरं पोडशग्रन्यिकं च कुर्यात् । नवङ्कलायामपकच 

नवसर' नवग्रल्िकं च कुयात् । अ्रतादिश्ब्दो रच्ननविषयः प्रतिग्रस्ि र्नं कुर्यात् 

इत्यथ ; ॥१२॥ अथवेति TATA परम्। तत्सस्याङ्गलादिकम् -श्रत्ादिशब्दः 
सरग्रत्यप्रादिविषयः। एतदुक्त भवति-यस्मिन्यस्सिन्नावरणे याया शक्तिसडः ख्या 

तावत्सख्याङ्गलायामसरग्रन्िसंयुत' पवितर' कुयादिव्येकः पत्तः । इत्यस्मिन् पचे 

हतोनामष्टङ्लायाममाष्टसरग्रन्यक , नवानां AAA ARAMA न॒वसर 

afaa’, कामेश्वयादोनां तिसृणां age विसरग्रन्यिक , मध्व खायाः प्रधा 

नायाः पोडशनित्यामकलत्ात् पोड़शसरग्रन्यिक', अन्यासां पञ्चदशनित्यानां ललि- 

ताङ्गभूतानां पञ्चदशङ्गलायामं पञ्च द गसं रग्रन्यिक' पवित्र' कुयादिति । क्त्वेति 
ग्धस्तादन्वयः | ्रधिवासपूवे- प्रात् | तेः--पवितेः ॥१२॥ तन्मान'- पक्तये (र) 

qesiad तन्मानायामं, तिरष्टात्तरशतेः सरग्रन्यियुक्तरिति शेषः eg! वाराहोकुस- 

(?) तत्सद्ारसग्रन्यादिसंयुताम् उति ato Yo Ale | (३) wasy दति ate ge aie 

८२) तत्स्ारसग्रन्यादिसयुतं इति Glo Je पाः * च्छक्तावतारकम् इति मु° ge पा 



ce पटले | माप्तभेदटनपूजादिकयनम्। 

स्वमानेनात्मनः कुर्यात् ufaa (१) प्रोक्तसङ्खया | 

क्रमागमनज्ञगिप्याणामात्मवत् समुदौ रितम् ॥१६॥ 

अन्येषां वोगिणक्तौनामेकग्रन्िसर न च (२) | 
परिधिानप्रमागेन मग्डपस्येकस् वतः ॥१७॥ 
सरग्रन्याङ्गलयृक्त' पणनवल्या तु सङ्खया | 
कत्वा पवितचितयं तानि देव्य समपंयेत् ॥१८॥ 
उक्त(२) मानवयेष्येकः ata भवति सवतः | 

न कुर्यान्प्रानसाङ् कये वटि वुर्याद्विनप्रयति wee 
अघ भाद्रपद् मासि पूर्णायां क्ेतकोद्धवः | 

प्रसृनेरचवेदं a पूर्वोक्तविधिना युतम् ॥ २० ॥ 

च्ाप्वयुज्यां विणषम्त् द्णान्तप्रतिपत्तियिम् | 

AVA YRAS Al गन्धपुष्पापहार कं ; ॥ २१ ॥ 
हाम शतादि dag पुर्णायां षट्गताधिकम् | 
सहस जदहया्निल्यं जपं चव समाचरेत् ॥ २२ | 

तायाः प्रोक्तपत्तत्रच य: पन्नोऽङ्गौक्लतम्तहत्। ग्रङनित्यानां चतुदणगमरादिकः, 

4: 

aaa: पञ्चदगमरादिकम् uy स्वमानन- स्कन्यादिनाभ्यवधिना। क्रमः 

Vara a | आगमः-कादटिमतादि॥१६) परिधान प्रमागन  गक्तियोगिनोनां 

मानेन ॥१७॥ मरग्रन्या AAA: पन्नःपृवाक्तपत्ततयानुष्ठानागक्तविपयः ॥१८॥ मान- 

माङ््ये उक्तानां पत्तत्रयागामन्योन्यमानमाङ्य्यम् ॥१८॥ 

aA भाद्रपद्ेत्यादिना waa भाद्रपदमामपृजासुपदिश्ति, aa परवांक्तविधिना 

युलं- अधिवामपृवम् ॥२०॥ 
आण्वगुज्यामिव्यादिभिरचनमित्यन्तंयतुभि: दकं गाण्वयुजमामपृजाक्रममुपः 

fenfa तत्र दणन्तप्रतिप्रत्तिचिं -- अमावाम्यानन्तरप्रतिपत्तिधिम् | उपदारः-- 

निवेद्यम् een शतादितदद्वया ~ णनादिश्रनक्दया । wa पूर्णायां षट्गताधिक 

(१) तृक्तमद्धावा इति मृण ye पार। (२) वग्रागणक्तौनामकोयव्यिमरानव इति He ge ate | 

‘s) उक्र इति He og? Ole | 
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कन्यकायां समावाद् देवों सम्पूज्य भक्तितः | 
sat भरूषगवम्बादि दक्तिणां च समुड्रत् ॥ २३ | 

एव(१)मेकादिसं हदा guid पृजयेत् प्रिये ! | 

तेन विद्रान् भवेत्सिद्धा पतिं कुरतेऽच॑कम् ॥२४। 
कातिक्गे मासि पूर्णायां कुङ्मेन समचयेत् | 
रची प्रदौपकेर्हौमिः कुर्यात् घ्रतसमेधितैः ॥२५॥ 

aq स्थापयेहौपान् बिदयया षोड़श क्रमात् | 

शक्तौ नामेकमेक' तु स्थापयेन्नत्तद्ग्रतः ॥२६॥ 

अधवा भाजने सध्ये aa तमभितो नव | 

क्त्वा निवेदयेन्प,लविदयया सप्रसूनकम् ॥२७॥ 
ane च पूर्णायां नालिक्षेराम्ब चन्द्रयुक् | 
निवेदयाभ्यचयेन्याषपिष्टापपेयेाविधि wecn 

मूलविद्यया जुद्यादित्यथ : । जपं चेवम्--गशतादितहद्या जपं च समाचरेदि- 

aa.) सम्पृज्य-नित्योक्तक्रमेण ॥२२॥ एवमेकादिमंठद्या पूर्णाथां षोडग (कन्याः 

समर्चेत्। तेन-- यजनेन । एतदुक्त भवति- देवोशेषार्चाहोमायनन्तर' 
कन्यकापरूजनं कु्यादिति ॥२४। 

कात्तिकेत्यादिभिः प्रसख्नकमित्यन्तेसिभिः ala: कात्तिकदोपोत्सव- 
पूजाक्रमसमुपटिणति, तत्रहहोम' कुयात् - नित्योक्तमन्चतद्ति, (2) ॥२५॥ विद्यया-- 
योवियया | णक्तोनां - वाराहोकुरुकु्नादोनां परिवार शक्तो नां तत्तन्मन्व शेति Ta: | 

अस्मिन् ua पञ्चदणनिल्यानां wa पूजायां पञ्चदशदोपान् स्थापयेत् 
तत्तदिदयाभिरिति सम्प्रदायः | वाराहोकुसल्नयोदवोवत् ॥२६॥ अथवा पक्षान्तर ty 

गणः पन्न; ॥२७॥ 

मागजोपत्यादिना Aaa मागगोषमासपरूजामुपदि शति | तत्र चन्द्रयुक -- 
कपूरयुलम् | नारिकेनाम्बु निवेदय तदष्यौपैतं माषपिष्टापपैः पूजयेदित्यथंः | 
यथाविधि-- अ्रधिवासपवम् ॥२८॥ 

(१) एक्मेकादि इति Ate ge ate | (२) निव्योक्क्रमणति ae go ae | 



ह पटनै | माममेदेनपूजादिकथनम् | ११२ 

पुष्ये मासि च पूर्णायां णकराभिगृडन वा ! 
पजयदिष्टसंसिद्वां गव्य" en निवैटयेत् uci 
ara मासि च gatat तिनः yaaa: | 

पृजवेट्द्ग्नवैयसितापृपादिमिः सदा ॥३०॥ 

maya मासि पूर्णायां पङ्कजः स्वणराजतः | 
चतसौगन्धिमधुकंः प्रजयदौखिताप्चय ॥३१॥ 

विषवायनदर्गासु युगादिषु समचनम् | 

कुर्यादं गे षिक' पुण्येष्वागमोक्तप॒ तेष्वपि ॥३२॥ 
नित्यनेमित्तिकार्चासु निरतानां यतात्मनाम् | 

प्रोच्यन्ते काम्यरूपारि षटकर्मागि ममचनः ॥३३॥ 
यन्वहामक्रियाध्यानयोगतपगपृजनः | 
प्रोक्तानि काम्यकर्माणि प्रयोगेऽन्यत्समचयेत् ॥ २४ | 

wee ee ae 

पुष्ये मामोल्यादिन। asa पुणमामपृूजामुपदविगति -तत्र वा प्रन्नान्तरे। 
qa -गोमम्वन्धि | गव्यग्रहण' चरजमदहिषप्वादिन्ोरव्याद्रच्यवम् ।२८॥ 

माघ सामौत्यादिना श्चोक्रन माघमामपृूजामुपदिगति- तत्र-- शैः श्वः । 
इतरेः- क्ष्णं : । तथलि-पन्नान्तरे। मिता - watt) aifens: फनादि- 
विषयः । मदा-सवदिनाचनषु ॥२०॥ 

फानगुन मामोल्यादटिना Aa फाल्रानमामप्रजामुपदिगति। तत्र सवण 
राज्ञतं;- पुष्यं रिति शषः ॥३१॥ 

विपुवेव्यादिना aaa grag feaay परजाविशषानुप्रदिश्ति। aa anifeq— 

बुगाददिमंज्ञामु वंगाग्वादिमासोक्तासु तिथिषु । anfaai—fe-mare निव्याचनं 
नेमित्तिकाचनं च । ब्रागमोक्तयु गुरुजन्मदिवमादिपु ॥ ३२ ॥ 
aan निव्येव्वादिभिर्टपटयरा aia: काम्यपूजाविधानमुपदिणति | aa faa 

व्यादिना ममचनादिन्तेन रोक हयेन RATATAT Gata कामावाि 
चोप्रदिगति | aa-- वताव्मनां - विवेकिनाम् । काम्यरूपाणि- वष्टव्यानि afi 
मतानोत्ववः। ममचनैः- वन्वहोमादिविकप्रः। क्रिया - पुत्तनिकासु कग्टक- 

१५ 
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रक्षा ण्रान्तिजियो लाभो निग्रहो निधनं तथा | 
पट कर्माणि तदङ्गत्वाटन्येषां न पृथक् स्थितिः ॥३५॥ 
तानि() चैचादि Sate तिथिवारेश्च पावति । 
पृजाद्रवादंगकालेः कथ्यन्ते साध्वनुक्रमात् ॥३६॥ 
रक्तायै भृपुरे wire परूजयेद्वारिमग्डल | 
जयाय दृहनागारे लाभायानिलमशडले 11301 
गेषर्थोवीमगेडेऽस्याः पौ ताभ्वेतासणासितेः | 
za: षोढा विभज्याहः क्रमा द्रि" च परजयेत् ॥३८॥ 
तानि aatfexzaz: खग्डानि समुदौरिताः। 

तानि(२) प्रजाविधी प्रोक्तीदेव्यास्तेनेवनामभिः se 
ललिता कामदा कामेवयेताभिर्ाद् श(३) क्रमात् | 

चैवादिमासनामानि तेष तैर्दानपूजनेः ॥४०॥ 
— - ~ 

वेघनादिः। ध्यानं - भूतोदयसमयस्मरणम् | योगः-- साध्यखात्मनोरेक्यभावनम् | 
॥२३॥ प्रयोगेऽन्यत् समचनात् | Taga भवति --खस्वकाम्यावाघ्यपायमुतेषु प्रोक्तेषु 

सप्तसु चरमभरूतात् सप्तमात् पूजनादन्यदुपरिष्टादच्यते | Wa केवलं BARA सपर्या 

fatima वाञ्छिताप्तिकथनमिति॥ ३४ ॥ 
wafer aka षट्कमस्रूपमुपदिशति--ततान्येषां वश्याकषणविदेष- 

णाटोनाम् ॥ ३५ ॥ 

तानोत्यादिना aaa काम्यपरूजाविधानक्रमकथनप्रकारमुपदिश्ति। aa— 
तानि -षट्कमांणि । दशकानेरिल्यत्र कालशब्दोमुतां दि वाचो ॥२६॥ 

रन्नेत्यादिभिः aaa a इत्यन्तः पञ्चदशभिः Ba भृतमणर्डलेषु पूजवा ऋतु 
मासतिथिवारेषु द्रव्यविशेषः gaa च फलविरशेषानुपदिशति । aa भृपुरे-- tar 

MEATS चतुरं | वारिमण्डलते -अइचन्द्राकारे शृङ्गदयपञ्नोपैते मण्डले | 

दहनागार-- प्रति कोणं स्व स्तिकवोपेते तिकोणे 1 अनिलमर्डले- एकान्तरितमन्त- 

यहि विरचितविन्द्षट्कयुकत त्ते ॥२७॥ शेषयोः-- निग्रहनिधनयो; । व्यो मग हे-केवले 

Gy) एतौ चोका Ue पुन्तके न स्तः (२) faaqat इति He Yah पाठः | 

(३) Walla at sfa alo Gah aI: | 

———— 



28 924 | made पूजादिकयनम् | 3. 

aie समवाप्राति वलारोग्यादिसिद्धिभिः। 

द्रो हिमाषयवन्नी द्रघ्रततलपयोम्बर :(१) ॥४१॥ 

हेम ta तिलं मुद्र मिति द्रव्याण्यनुक्रमात् | 

aatfeg रुतं नादं(र२) ददाद्विदाविदटऽच॑येत् ॥४२॥ 
ओे््रान्तककरञ्ाच्ननिम्बा्वत्यकदस्वकाः# | 

विल्वोवटश्च मातृणां पादपाः समुदौ रिताः ॥४२॥ 

चन्दनद्रयकपु TAA वुत्क्रमपौटगाः | 

तेष चेचादिषु वजेदानज्नासिद्ि् ठा भवेत् wet 
चेवादिङ्तुसम्भृतः प्रसृननित्यमचयेत् | 

ag: कान्ति faa भूमि विजयं शण्वद्च् ते ॥४५॥ 

प्रतिपर्तिधिमारभ्य क्रमाद्काभिहड़तः | 

Mat gs afta gated (२) होमयदपि ॥४६॥ 

aa:(2) प्रतिपदारभ्यदिनमेककणः क्रमात् । 

ZU त्वेकमधेवं स्यात् छते AA पो भेत् ॥४७॥ 

वत्ते | पोतश्वतास्णासितेः--वावुनाभसोरमितवणं : | एतानि द्रव्याणि भृतमर्डन प्रजाः 

यामेव | पोटाविभज्यादहः- पञ्चभिः पञ्चभिघटिकाभिः, रातिं च उक्तक्रमेग विभिद्य 

॥३८॥ खण्डानि- घटिकाः । पञ्चपानिकपु विषयेपु(?) । wea रातिं च प्रच्चभिवटि- 

काभिः oat विभिद्यतपु षड्कतुभृतपु क्रमात्तद्र्ाद।नि कुयात् इति | नवनामभिः 

विपुरेव्य (दिभिः ॥२८॥ क्रमात्--उक्तानौनिगेषः ॥४ ०॥ सिदिभिः- सममिति गेषः। 
पवः चोरम् ॥४१। ठम इति पदच्छदः | अचयेत् तमिति शेषः ॥४२॥ मातृणां 
वजिन्ादिपरमाघानाम्॥४३॥ व्युतृक्रमपोटगा इति । एतदुक्तं भवति । FARIA: 

चन्दनचन्दनाख्याः--कामरूपपृग गिरिजान्तन्यरो इ्रानपोटगा इति | ay— दादणसु 

विष्टर ॥४४॥ निव्यं-निव्यकम्य ॥४५॥ हामयेत्- निव्यद्रामान्त विद्या प्राक्तद्रव्य- 

aaa जुदयात्।४६॥ ततः-- पृर्णीदिनात्। एवं क्षत Aza वरपाभवेदित्य- 

(2) पथा नरे: तिमा? पुमक्रं पादः । x कदस्वकंरितिम्° Js पाटः 

(८२) चादिषु मननान्राटरद्याव्िद्या इति ae पुम्नके पाट; । 

(३) ate इनि ate gam पाटः | (४) प्रतिपद्राग्म्भाधीरम इति dre FRR पाठ; | 
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रबिवारेऽसणाम्धोजेः (2) HAS: सोमवारक्ष (2) 1 
भीमे THT: सोम्ये वारे तगरसम्भषैः ॥४८॥ 
गुस्वारेषु कलहारेः शुक्रवारे सिताम्बजेः | 
उत्पलः शनिवाेषु पूजयेटन्दमादरात् Wee 
निवैदयेत् मासे षु(2) रविवागादिसपसु | 

पायसं दश्धकरदट्लौ नवनोतं स्ते घ्रतम् ॥५०॥ 

एवमन्द्' समाराध्य देव गन्धादिभिः क्रमात् | 

ग्रहपोड़ां विजिव्याशुं सुखानि च समश्च ते ॥५१॥ 
चतुरख समारभ्य नव(४) चक्राण्यनुक्रमात् | 

उच्नतोन्रतमामध्याच्चक्रं स्याद्विघनं TAY) WYRE 

विविक्रमाट्नतं तत् सुप्रजत्व' धियं) लभेत् । 

एक दिषट्क्रमान्नमः fea कौल्यं च कल्यते ॥५३॥ 
नवानि समरूपारिए(७) स्वभ एटाधसिदधये | 
ta इमनि रूप्ये च ताम्र टषदि च क्रमात् ॥५४॥ 

त, ~N >^ a न 

न्वय! ॥४७॥ तगरसम्यव:- जलज विशेषः नन्यावतव ॥४८॥४८।सित-पर्ड़{सक- 

ताविग्रहे ॥५०॥ गन्धादिभिरिव्यव्र ्रादिश्ब्द् न उपचारान्तराण्युचयन्ते ॥५१॥ 
चतुरखमित्यादिभिः सवघा इत्यन्तः षड्भिः aia: योचक्रनिर्माणस्वरूप- 

विभेपेण फलसिडिविगेषानुपादानद्रव्यविरेषेः फलविशेवान्निषिद्वाधिकरग्णनि aa 
करगे प्रत्यवायं चापदि शति | तत्र wag टवतानिवासतिकोरमध्यावधि निधनं 

घनावाष्चनन्तरं निघनं मवति ॥५२॥ तिविक्रमाट्न्रतं- चतुरखपद्यहयरूपात् चतु- 

दंगारद्श्ारहय सुत्तं तस्मा ्रवयो निकम् | तत् य चक्रमितिभेषः | एकदिषट क्रमो- 
त्रामः-- चतुरखोत् प्र्महयमुन्नतं तस्माचतुट शरादिकं समुन्नतम् yan नवानि इति 

(३) निवेदयन् कामां तपु इति Ho प्तक पाठः| 

(५ 

Ho Ye पा तद्प्रजचखं इति सो० ge ute | (७) शमरुपाणि इति Ho gaa पाडः 

(2) रव्रिवाररणां भोज दति ate पुम पाः । (२) मामकारकंः इति ate FAR पाडः। 

(2) पञ्चकर $तिमू °पुम्तके पाठः। 

) घनं घन उति Alo JRA पाटः | (६) विविक्रमादूत्रत्तं तच quna za इति 
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क्रत्वा श्रो चक्रनिर्मागं म्यापयत् पृजयेदपि | 
लच्मो कान्तिविणःपुचधनाराग्यादि सिद्व ॥५५॥ 

सौसकांसादिषु पुनः पर्वोक्ञविपरौतक्तत् | 
फ़लकायां पट भित्तौ MITA कदाचन WEN 
म्यापितं यदि लोभन azar saraarsfa at | 

कुल वित्तमपत्य' च faq तयति सवया ॥५७॥ 
gaa वजह वों पलाणकृसुमेनिणि | 
मिदद्रव्येथ्(१) सप्ताहात् ख चरीमलनं भवेत् ॥५८॥ 

अरण्ये वटमूले वा कुञ्चे(२) बा धरगौग्रताम् | 

कट्म्बजातोपुष्पाभ्यां सिद्रव्यं; frat यजत् lye 

मासेन सिद्वा यलिग्वः gaat वाज्छितप्रदाः। 

ेतकौकुसुमः fasta cat वारिधेम्तट ॥६०॥ 

यआज्ञामभौष्टां वनितां रगे मायां महा तम् | 

वसूनि मालाभृषादि द् यादस्येच्छयाऽनिणम् li 211 

feria: | ममर्पाणि ~ नवचक्राणि इत्ययः | ममम्नानि | रने पोड़ग- 

सखन्वतमे | दृषदि -गिलायाम् । एतान्यधिकरगानि सवनित्याचनप्रस्तारमाधा- 

रणानि ॥ ५४ ॥ स्वापयेत् प्रतिष्टां Hata yy मोसकास्यादोल्तरादिग्ब्टं न 

नागमायमं च Bafa, पूर्वाक्रविपरोतक्षत्-्रलच््मयादिकरमिन्यः॥ ५६ ॥ 

नोभन-- वित्तच्छवा | मादन अविवेकात् । अज्ञाननः निपधाज्नानतः॥ ५७॥ 

पवता इत्यादिभिविनोदवानित्वन्तः परञचदगभिः ata: मप्तविधमिदु्रपाय- 
qofenta i aa मिदनरवयंः-- सिदद्रव्यं गुसमुगादेवःगन्तव्यम् | खचरोमेलनं- 

अष्मरोमेननम् YT कुञ्रे- कन्दरायाम् yell यक्ख: - नोन्पताकाप्रटने वच्य 

माणाः पट् विंगत्विग्रदराः । चटकाः--चटकानाम चतुःपटष्टिविग्रह्ाः देवता 

MUA IAAI: ॥६ ०1 मायां — इच्छाधोनान् कविमविग्ररान् दगवितु' awe 

(१) मिद्रिद्रचंरगनि मी? मृ? yak पाटः 

(२) ae azaqa aay a sia Ale JRF पाटः | 
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qisaaga: क्रत्वा तव देवो asifaty । 

णान्मलोकुसुमैः सिदद्रव्यं मासं तु निभयः ॥६२॥ 

सशाने(१) देवदटवैगि | fagiea पिशाचिका: | 

अग्मपातप्रहारादोरस्य(र) घ्रन्ति दिषशिरम् ॥६३॥ 

निर्जने विपिने गावौ मासमाव' तु fava: 

यजेह at चक्रगतां सिद द्रव्यसमन्विताम् ॥६४॥ 

मालतौजातिपुन्नागक्षतकौमनुभिः(२) क्रमात् | 

aa fagifa वैतालास्ता Aa खेच्छया चरेत् ॥६५॥ 

wana चरिडिकाशेडे निजने विपिनेऽपिवा । 

मध्यरावे यजेद् बौ क्षष्णवस्वाद्भूषगः ॥६६॥ 

ama तिकृष्णां तामतिक्रद्वाशयो जपेत्(५) 
(५)साध्ययोनिं aca तु afe(e) द दयाच्चिवैदयेत् leon 

सिद्रबासमोपेतं मासं तद्ाललो चनात् | 

जायन्त भौषणः कुल्यास्ताभ्यः साध्यं निवेदयेत् ॥६८॥ 
विप्वसंहारसन्त॒ष्टा; पुनर्यान्ति निजेचकया | 

देवा ललाटनताः स्यः प्राथनेन तिरोहिताः ॥६<॥ 
eee ee eee nama eee eee === -- = ~ = ~ 

दद्यात्, una इति शेषः ॥६१॥ निभयः- पिशचादिदशनात् अचकित 

चित्तः ॥६२॥ पिणचिकाः--पिशचिका नाम काञ्चन भोमविग्रहा देवताः ॥६२॥ 

चक्रगतां - नित्यसपर्याप्रोक्तचक्रो तदुक्तप्रकारेण सप्तसु प्रोक्तसिदुग्रपायेषु समचये- 
दिव्यर्थः। अन्यासामपि तत्तन्नित्यपूजाचक्रो नेमित्तिककाम्याचनम् ॥६४॥ वेतालाः 
तेच विरूपा; । भोषणाकाराः अ्रसङ्ाताः काञ्चन Saat ॥६५॥ कष्णवस्वादि- 

भूषणः - रादि णब्द् न गन्धमालयानुलेपनादि कम् ॥६६॥ कछत्यचक्रं अज्ञनद्रवागुरुपङ- 

काभ्यां fafaa साध्ययोनि- उत्तर त्वच्यमाणणं साप्यनक्ततरयोनिम्। तासां 

क ॐ अ कै न 

(३) wala: इति ate gah पाटः । (४) aan प्रतिकरणं तामति aaa यजत् इति Ao प° पा | 

Cy) मध्य्रोनिमिति Ho पुस्तक पाठः| (€) aft न्दन्निवें इति Ho पुस्तके पाठः | 
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रक्तभूषाम्बगालपमालाभृषितिग्रहः | 

उदाने निजन देव" चक्र मञ्चिन्ता पृजयत् ॥७०॥ 
कह्लार चम्यकाणाकपाटलाशतपत्कंः | 

सिदद्रवासमोपेत्मायाः fagifa मासतः ori 
यासां प्रसादलाभन कामरूपाभवैन्नरः | 

याभिविप्वमयोविप्रव चारौ विश्वविनादवान् ॥७२॥ 
षडाधाराजमध्ये तु चक्रं सञिन् पूजयत् | 

चन्द्र चन्दनकम्तृगोखगनाभिमहाट वः ॥७३॥ 
विकालन्नो wae ai au सम्यग्िचिन्तयत् | 
gagatat भवानि विकक्तेऽभवामी रितम् ॥७४॥ 
देव। aan सहितां aan सलिले स्परत् | 
माहकासहितां विदां त्रिच्याखतात्मकम्(१) ॥७५॥ 

नाडो सारसखतों fat दटौपाकागं स्मरन् पित् | 

अब्दाचतुविधं तस्य पागिडित्यं मृषि जायत ॥७६॥ 

विग्रहानुपरिष्टादच्यति ॥ ६७ ॥ प्रा्घनन- नुमत्प्रमादात् सिदमम्मतममो-- 
हितम्, amma गच्छत इति प्रा्नन ॥६८॥६९॥ मालाभृपितविग्रहः- साधकः 

इति जेषः ॥ ७० ॥ कल्दहारादिभिः ममस्तरन्यतमेन वा । एवं मवव्रापि oz 
विश्वविनोदवान् इन्द्रजानादिप्रदगनन ॥ ७२ ॥ 

पडाघा्त्यादिना ईरित sama घ्चोकदयेन भविष्वहतमानार्यापरोत्तो- 
पा्मुपदिशति। aa पडाधाराजादोनि उत्तरत्र वच्यति । चक्रं afgea- aa 

न्यतमे | महादयः-- गुरुमुखादवगन्तव्यः॥७२॥ देवां -ननिताम् | सम्यक्- नित्य- 
पूजाक्तविग्रहतः । पृणप्रतोता ~ प्रोक्तरूपभावनासिद्वी | भव्यानि - मङ्गलानि fast 

न्ताति गेषः। विकलः - त्रागरधव्णणवयवादिवैकन्वम्फुर१ । ब्रभव्य'--्रमद्ग- 
नलम् ॥७४६॥ 

देवामिव्यादिभिरामविदिव्यन्तेस्विभिः maaqfa varie artefar ia 

(१) salina इति ae पु< ale | 



१२० मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्वराजं 

एवं नित्यमुषःकाले यः कुयाच्छद्मानसः | 

स योगौ ब्रह्मविजज्ञानौ शिवयोगौ तथाऽऽत्मवित् oon 

यनुग्रहाक्तचक्रस्थां देव ताभिवृतां यजेत् | 

चम्पर्ेम्टौवरर्मासादारोग्यमुपरजायतं ॥७८॥ 

ज्वरभृतग्रहोनाद भौ तिकाकामलान्िरुक. (2) 

ट्न्तकगज्वर शिरःग्रल गल्प्रादि कु्िजाः ॥ ७ ॥ 

वरग प्रमेहकदा णो ग्रहर्यन्यचिदोषजाः | 

aa तया समं arta gaat परमेश्वरि | ॥८०॥ 

ear चक्रस्य नि्मागे avait समुदौग्तिम् | 

सिन्दूरं afta’ लान्ता दरदं चन्दनेऽपिवा ॥८१॥ 

विलद्रारे लिखेचक्रं घोडग्व्यससंयुतम् | 

द्रटेनास्य मध्यस्थां पृजयेत्परमेष्व रौम् ee 

समुपदिशति । तत्र अखतात्मकं सलिलमिति शेष; ॥७५॥ जिद्वां - एतदुक्त'भवति-- 

सर्तोनाडो विग्रहां frat स्ात्मतजो विग्रहां विभाव्य तत्तजसि acad होम 

qa faafefa: चतुविधं पार्डित्यं वादिच्वकवित्रवाग्मितव्याख्याठत्व- 
रूपम् ॥७६॥ नित्यं ~ यावच्जौवम् | सयोगोत्याययुक्लस्य पञ्चप्रकारस्यै करूप्येऽपि 
एवं नानार्प्रकथन' लोको क्तयनुमव्यंम् Wool 

अनुग्रहोक्तोत्यादिना परमेष्वरोल्यन्तेन सलोकत्रयेण सवेव्याधिपरिहारपूजा- 

सुपदिगति | तत मनुग्रह्ाकत्तचक्रस्थां--निव्यानिव्यापटलोक्तानु ग्रहचक्रस्थाम्। 

ताभिः -- तवोक्ताभिडकिन्यादिभिरटचत्वारिच्छक्तिभियंजत्। ततोक्तविधानत 
इति शेषः | इन्दोवरेनोलोत्पलंः ॥७८॥ ज्वर इत्यादि षोड गशविघव्याधिकथन' सवेषां 
व्याधोनासुपलच्तषणथम् । तत्र॒ टन्तकणेज्वर इत्यत्र ज्वरगब्दः Teast | 
शिरः शलं - शिरोरोगः । तिदोषजाः वातपित्तश्चेमग्ां एकं कव्याधिसङ्गोणेजनिता 
रोगाः स्वरो गाडति गेषः ॥७८॥८०॥ 

दरव्यमिल्यादिना aaa अभिषेकादटिषु ओोचक्रनिमाणद्रव्यसक्षकमुपदिश्ति। 

तत्र॒ चन्दने--णोतरक्तं ॥८१॥ 
७" यरि 7 ता ~ -- ~~ - -- वा 

(भ) णान्तिकाकामनीिवुक् इति म.° रट: । 
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ताभिम्तक्छकिभिःसाक fagear: सुगसिभिः। 

कुसुमेर्मासमात् ग नागकन्वाः समेत्य तम् ॥८२॥ 

पातालादिष लोकेषु रमयन्ति प्रिवा्चिरम् । 

यक्तराच्नसगन्धवसिद्धवियाधगाङ्गनाः ॥ ८३ ॥ 
पिणाचा गुद्यका ater: किन्नरा उरगाः प्रिये | 

fagifa पृजनात्तत् तथा ततप्राक्तकालतः ॥ ८४ ॥ 

किंशुकेभू घगावाप्तैा (१) पाटलेगजसिद्धये | 
रक्तोत्पलेरष्वसिद्धां (र) कुमुदे; atfaga ॥-५॥ 
उत्पलेरुष्टसं सिद्ां ane: पणुसिङये | 
जम्बीरेम॑दहिषावापैा (3) लकुचरजसिष्धये ween 
टाडिमिनिधिसंसिद्वां मधकंर्नागसिङये (४) | 
वकुलैगङ्गनासिद्धां कलहार: Gafaga wo) 
TA AIA कैतकीर्वाहनाप्तये | 
सीरभादोः प्रसृनेस्तु नित्यं सीभाग्यसिद्धये ॥८८॥ 

विदारे इत्यादिभिः कानतः इत्वन्तयतुभिः श्रोकर्नागकन्यायेकाद्सिद्धय- 

पावमुपदविशति । तत्र॒ विनलद्ारे -- पातान्तप्रवेणमागहागोपकरतः | पोडश- 

त्रस्संनुतं- प्रणाभिपेकप्रोक्तप्रक्तियया ॥८१॥ ताभिः- पग्गवतिमद्गराताभिः। 

तच्छक्िभिः-- मचतारिप्रचतुःगताधिकमदस्मद्वाताभिः | एतचक्राचनं ननि 

तानिन्यावा एव. ANA) तं- AAA ॥८२॥ व्न्नेव्याद्रग्रो टरेवनावि-- 

गेषाः ॥८२॥ ततर वौग-मनुप्मिद्रर्पाः ॥८६॥ 

किंश्ुकरित्यादिभिः माभाग्यमिदये इत्यन्तंयतुभिः sia: पञ्चदगविध; 

प्रसूनरचनात् पञ्चदगशविधवाच्छिनमिद्धिमुपदिगति। तत्र रक्तोत्पनं;--रक्तः 
कुमुम: । लगरे;--प्राखत्। जम्बोरेः- नागद्रैः। वाद्रनामरये-स्यन्दनान्दोः 
निकादटिमिद्ववे ॥८५।८६॥८७1 ८८॥ 
—— = ~= ~ a = 

(१) वामनं पान्दरैरिति ae पु पा (२) रक्रानिद्रा उलिमा< qo We 

(३) व्वात्रेरिनि मठ प्रः प्राः | (2) aTafaga उति ae पृ? प्रा? 

2६ 
= 



१२२ म्रनोरमाख्यटोकासदितेतन्वराज 

प्जयेन््रासमाच' वा दिगुण विगुणः तुवा) 

यावत्फलापि वा जौरणशकाराघ्रतपायसेः ॥८६॥ 
सचक्रपरिवागं तां टेव सलिलमध्यगाम् | 

तर्षयेत् कुसुमैः साध्य; (१) सर्वोपघ्रवशान्तये tle ०॥ 
> ^ > ALA A aa: पुर्गायुषः सिद्धा «te: सीभाग्यसिद्धये | 

टग्धं रागोम्यसंसिद्धां fafursaafaga ॥<१॥ 
~ = > <~ ~ > ^ o~ 

नालिकेरोदकं: ta हिमतोयन्पाप्रये | 

सर्वाधसिह्ठये तोये रभिषिञ्चेन्पहग्वरोम् ॥<२॥ 
~ > Se मो $ =, fe 

प्रगोयाने aseat fagzafeasfana | 
निवसंम्तव तत्पुष्पं जायते मन्मरधोऽपरः Wes 
पर्णासु निवतं टेव)" कन्यकायां समचयेन् (र) | 
mat: परेरिता मन्ता विमुखास्तान् ग्रसन्ति ३ ॥६४॥ 

परूजयेदित्यादिना aaa कास्यफलावािकानलान् waa निवेद्यद्रव्याणि 
चोपदिश्ति। तत्र नौरादौोनि चत्वारि द्रव्याणि सव॑नेवेद्यानौत्यथेः cen 

सचत्रवल्याद्िना Aaa सर्वापद्रवणान््ं साद्धवयशक्रमतपेगणदिकसुप- 

दिशति । aa aea भवति - राजक्रोघतिविघोतपाततैरिपोडाग्रहवेक्तरोगा- 
wifey जलाशये स्नातः घोताम्बरः पद्चविष्टरोपविष्टः waa: wart 

नाधाज्ञया satan सलिलोपरि विभाव्य तक्ध्यमां देवीं सखणरूप्यताम्त्- 
ष्वन्यतमचषकधृरितं सलिल' set कपू रादिभिः सुरभिप्रसूनजुष्टं प्रतिशक्तिकः 
नित्यपूजामन्चं स्ततुत्रमेण दयात्. तन सर्वीपश्चवशन्तिभिवति ॥९ ०॥ 

छरतिरित्यादिना मडईष्वरोमित्यन्तेन सोकदयेन देव्याः षडभिरभिषेकद्रव्य : 
म्विधाभिपेक' तत्फलानि चोपदिण्ति। aa तिभिः- प्रोक्तैः (३) ९१ ॥ 

प्रोत्य सखनित्र त्ये nce | 

पूशत्यादिभिः घोरतरेरपोत्यन्तंः षड्भिः ala: प्रतिश्नोकमेकंकप्रकारेण 

(१) माल्नरिति Ate पु पा | (२) समचनात् इति Ho Ye पा०। 

(२) arattfa We ge ate | «ave इति ate ge ate | 



os पटक | एर प्रकारभजनफनलादिकश्रनम् १२३ 

लिङ्गवयगतां Zar चक्रम्याभिः (2) स्वगक्तिभिः । 

पजयच्रिष्ट(२)मख्िलं तभतेऽव परत च ॥<५॥ 

णशतमानक्षतः खगपुष्पं : सोरभ्यवासितेः | 
पजयन्मासमावं ग प्राग्जन्प्ाघवि मुच्यते ॥<६॥ 
तथा रनर श्च नवभिः मामं मासन्तु gaa | 
विसुक्तः सवपरापौ वस्तां पश्यति च चक्नषा ue ol 
शुक रचयेद् at मासमावं सुगन्िभिः | 

मुच्यते पापकल्यादिदुःखंर्घोरतरेरपि wer 
दवौरूपं AAAS चक्रं Wat: समंततः | 

भावयन्दिषयेः पुष्यं : yaaa भवेत् (३) eel 
न 

पट प्रकारभजनमुपदिगति । तत्र Aaya: -पृगप्रसनेः ॥८ ३० ४॥ लिद्गत्यगनां 

ख वम्भुब्ाणतरलिङ्गस्थां सून्ाधारहृदवव्रह्मरन्युगताम् | चक्रब्याभमिः-त्रणिमा-- 

दिभिः | अत्र इदन्ताविषय । परत्र -पर।इन्ताविषवे | एतदुक्तं भवति -- मूनाधार 

हृदयत्रह्मरन्ध. षु अन्यतमे नित्यसपवाप्रोक्तवक्रस्थां तत्रस्थाभिरणिमादविभिः 

परितनां विभाव्य प्रूजयन् sone लभेतति ॥<५॥ aan: - चि, न्तनाभिदर्वा 
aa: cen मासंमासं प्रतिरन्रभेकंकं मामम्। पापाघेः--सदमचभावंः। 
घन्लुधा इत्युक्तया मनमाःऽनुभवसिदं कथयति ॥ ८७ ॥ पाप्लत्वादिदूःखेः -- पापः — 

खकौयविवेकंः। कत्यादिदुःखेररातिभिद्ष्य atari: ताभिः क्त्यादिभिः 
श्रादिशब्दं न यन्वचृणौ पधनिन्नेपा उच्यन्ते तेद जनितद्:सखेरिव्यघ्ः ॥ ८८ ॥ 

देवोरूप्रमित्यादिना aaa अखरण्डविश्वरूपतादवताभावनाज्न)तन्मुकतारुपं 

परिपृणं फनलमुपदि गति | तत चत्र - मकान्तदेवतावामभरतं योचक्रम् । Nat: — 

ग्रावरणगक्तयाद्यनन्तमद्धात्मगक्तोः। विषवेः--गब्दादिरूपेः । तन्मवयोभवेत्- 
azeeit सखाहृङ्कारं faamafeam: (५) ॥ << ॥ 

(2) चक्रम्घाभिय इति He qe T° | (२) Gaafaalata Ate Yo Ole | 

(३) mam इनि He ge at | (4) परजवन््रनलव्राजपन् इति मा? qe पाः। 

(4) ware पटनेषु यकानां णं वनने vain 92% वदवारमाद्रगपुम्नकानमन्धान क्रनःपि AEE 

BANA YASH: वराकः VAS इन्यनुमोयन। गनान् | 



१२४ मनोरमासख्यटोकासदहिते aaa 

गन्धतच्चमयी aifaftfa सम्यक् समौर्तिा | 

अस्या निष्फाल नाचित्तं ANA खात्छसात् कतम् ॥१०१॥ 

इति श्रौषोडणनिल्यातन्तेव् कादिंमते षष्ठः 
पटलम् । 

इति योपोडगनित्यतन्ेषु alatfena प्रपञ्चसारसिंहराजप्रकाशाभि 

daa सुभगानन्दनाघेन विरचितायां मनोरमाख्यायां व्यारव्यायां 

पोडगनित्यानमित्तिककाम्याचनप्रकाशनपरं षष्टं घटनं 
परिपूगे पराखष्टम् ॥ ६ ॥ 

ग्रन्यसङ्या-- 

ae aati सप्त स्युव्याख्या ग्रन्यशतातुपरम् | 

षट तिपादास्विषष्टिः स्युरिति सम्यक् समोरितम् i 

` ̀ चन ~ 



यर सप्तम पटलम् | 

aq षोडणगनिल्यासु द्िलौया या समौरिता। 

कामेगगैति ताः सवेकामदाः (१) शृण AAG: ॥१॥ 
AMAT ध्वानभे दांम्त च्छक्तौ स्तत्प्रपृजनम् | 

तदयोगभं SIMA AMA टाघेप्रदानि च >I 

विद्यारूपं तु (र) ते र्वि! प्राक्तं प्रागेव तत्स्फटम् । 

Safari कुर्यादङ्गानि षट्क्रमात् ॥2॥ 
aha Se भीष तावतायो;द्रसं(2) FATA | 
चतुभिनयनं तद्रट्म्बमक्षन चोदितम् ici 

अघ AAA पटलम् | 

ya प्रथमाया अद्गिनित्यालनितायाः नित्यधूजां मवनिव्य(माधारमनमित्िक 
काम्यमपर्यादिक्रम चतुघप्चमपटपटनेसपदिग्यानन्तरं दिनोवायाः AAT 

निव्याया fauaqufenfa—aa पोडगव्यादिना कचिदिव्यन्तन स्ोकणतः 

रूपण मप्तमपटनेन | Aa अघ पाड्गेत्यादिनाश्रवप्रदानि च इल्यन्तन ्रोकदयेन 

पटन्नार्घानुपदिगति | तत्र-- तततः ` यथ्ावत्॥ १ ॥ Awa: -तदावरगभूनाः 

शक्ते रित्ययः ॥ २ ॥ 

विन्यारूपमित्यादिना aan वरं दत्यन्तेयतुभिः श्चाकेविद्यान्यामव्रममुपदिगति। 

a मकरो नित्यक्कित्नेमटद्रवेमोः। aa प्रागेव-दतोयपटने ॥२॥ एकेन 

हदयमिति । तावना-- एकन | एतदुक्तं भवनि-- कासेण्वरोसून विद्याया; प्रघ्मान्न- 

am get, दिनायेन गोपं, ठनेयचतुर्घाभ्यां faa, पञ्चमपद्रभ्यां कवचं, aA 
मा्टमनवमदग्मै यतुभिनलं, एकादगेनान्तयनास्वम् | एवं पोटा विभिन्नेन जाति 
युक्तेन मृनमन्ेण षपड्द्रन्यानं ava: कुर्यादिति, उत्तरत्र नवमे पटन 

(1) तान मवरं कामदं इति ato ye पा । (२) दरणि इतिमृ. पु पा 

(३) mamta इनि मोः पृ पाः, 



१२६ मनोरमाद्यटोकासहितं aay 

टकधोत्नासादितये जिह्वाहन्नाभि गुह्यके | 

व्यापकत्वेन स्वाङ्के Getfe प्रपद्)वधि ॥५॥ 

न्यसैद्िव्या्तराण्यषु स्थानेषु तदनन्तरम् | 
समस्तेन व्यापकन्तु कुर्याटल्लक्रमेण वे ॥६॥ 
रथ ध्यानं प्रबच्यामि निव्यपृजासु चोदितम् | 

येन उवौ सुप्रसन्ना ददातौष्टमयन्नतः(१) voy 

वालाकंकोटिसङ्णां माणिक्यमुकुटाजज्वलाम् | 
~ A 0 ‘ 

eva बयकाञ्चौभिरूमि कानुपुरादिभिः ॥८॥ 
मजिडितां रक्तवसनां रलाभर गग्ाभितात् | 

+ a> 

षडभुजां चौन्नगामिन्द् कलाकलि तमोलिकाम् ven 

पञ्चा्टषोाड़शदन्द्रषट्कोगचतुरखगाम् | 

मन्टस्पिताल्नसदक्तां दयामन्यरवो्नणम् ॥१०॥ 

सखयभेव वच्यति यथा अङ्ग्टादिकनिष्ान्तं* suas क्रमेण हृदयादिभिनं 
तान्ते; उभयकरपच्चाङ्गलोषु अस्वं णान्योन्यमाज्जनात् करतलदये(न चं 
न्यसेदिति 1 ए“ हृदयाय नमः इत्यादिभिः ॥ ४ | 

ह गित्यादिना क्रमेण वै इत्यन्तेन Maga विद्याया एकादणान्नरेण Gar 

दिपादहयां गुलिनखावधि खकरतनलाभ्यां परामण्य पाददयाग्रादारभ्य हदयान्त- 
ag पराखगेत् । हृदये अच्नलगरन्तं नायदशितप्रक्रियया व्यापकं न्यासं कुयीदिति | 

एवं स्वेषां मन्ताणां सर्वन्यासान्ते व्यापकं न्यासं कुर्यादित्यथेः। मन्वात्तर- 

न्धासक्रममुपदि शति। तत्र गुद्यके-मूलाधारे | मृद दिप्रपदावधि | एतदुक्तं भवति-- 

Uy प्रोक्तेषु दशसु स्थानेषु सवङग च समस्तेन मूलसन्तं णेतिरशेषः | व्यापकं च 

पर्ववत् पुनरपि कुर्यादित्यथेः ॥ ६ ॥ 
aq ध्वानमित्यादिभिः तत्र वे इत्यन्तः षडभिः aracan नित्यसपर्यीः 

ध्यानमुपदिशति | ततर येन--ध्यानेन॥७॥ ऊभिंका - अ्रह्गलोयकम् ॥८॥ इन्दुकला- 
कन्ितमौलिकां - चन्द्रकलावतंमत्वं पञ्चदशानां निव्यानां साधारणं नाम ॥८॥ 

पञ्चाटपोड़गडन्दपट्कोगचतुरसगाम् । एतद क्तं स्यात्-- समान्तरालं सूत्रहयमन्त 

(QQ) तदराभोटकिति ate पण पाः। * अखाददकविथनं इतिवि Go le} 



< 

oF पटले | qrnaaitenaaq | १२७ 

पाशाङ्ो च पुगडु ज्ञ चापं पुष्पशिलौ मुखम् | 
गत्पातं Baga ave विभरतो कर; ॥११॥ 
एवं ध्यात्च(ऽचयेद ar fama fag | 
प्रयोगादिष सवेत Jed ध्यानानि तव वै ॥१२॥ 

मदनोन््ादनौ पञ्चात्तथा दौपनमोहनी | 

णाषगश्च ति कथिता वाणाः पञ्च पुरोदिताः ॥१३॥ 

कुसुमा मेखला VACHS मदनातुरा | 

अनङ्गपदपृर्वास्ताः पञ्चमो मद्वेगिनो ॥१६। 
ततो भुवनपाला स्यात् Nita त्वनन्तग | 

रेखा गगनपु्वाऽन्या पज्या VAT चा्टसु ॥१५॥ 

वद्धिविभागेन ममचतुरसाकारं कलवा तदन्तघ्र Usa क्षता daw वच्यमागक्रमेग 

षट कोगं विधाय तदन्तवृत्तदयं एकाङ्गःनान्तगलं विधा तदन्तय्तुरङ्कनलान्त- 

रालं ad छत्व तदन्तरकाङ्गनलमानन वत्तं कत्वा एवं प्रवेगगत्या विः क्वा 
(१) समान्तचच त्तवोष्यां पञ्च टनानि Ral agfe: वत्तवोध्यां « azgzarfa 

mal तदृबह्िरपि वृत्तवोष्यां पोड़गपव्राणि gat) एव' पञ्चदनलाष्टदल- 

qienzaaz कोाणचतुरस्रगामित्यवयः। एतवां मानविरपय् उपरिष्टादच्यमाण- 
atfes न प्रपञ्चितः ॥१०॥ पाग्राङ्कशविति। एतान्यावुधादिवामोध्व seats 
वामाधरहम्तान्तं वामदक्तिगक्रमेगाधरहस्तयोटच्तिगवामत्रमेण च कल्पयेत् ॥११। 
तत्र वे- प्रयोगोपदृगस्थानपु ॥१२॥ 

मदनोन्माद इत्याटिना चाकन पञ्चसु दलपु पज्या: पञ्चवाणगक्तौरुपदिशति | 
तव्र-पुरोदिताः- प्रागुदोरिताः | पञ्चवाणशक्त; | एतदुक्तं स्यात् (२) AAA 

पटलोक्तः वव) गपड्कंः WHAT: मदनोन्मादनल्यादिभिनामभिः पच- 
AMMA: पूजयेत् ॥१३। 

कुसुमेत्यादिना अ्रटटस्वित्यन्तन Aazaa दितायलतोयावरष अष्टसु say 

(?) wards नवीय इति टी पु* पा” BATRA HA मा. ge qs | 

(२/ भवति इति Zt: ए पाण । Pa साः प" पाः! 
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mer प्रीती रतिश्च व घरति: कान्तिसंनोरमा | 

AASTISLA प्रोक्ता Sat साऽव.मनौरधा ween 

मटनोन्प्राद्नी पश्चाम्प्रोहिनो दौपनौ ततः | 

mum च वणंकागौ सिंजिनौ सुभगा aa: ॥१७॥ 

सस्वराः TSM Meat: प्रियद् णंन (१) कान्तिकाः | 
परज्यास्ताः प्रतिपच तु waa पोडगशच्छटे ॥१८॥ 

पृषोवेणा (र) सुमनसा रतिः प्रौटिघतिम्तथा | 
वडिसोस्या (३) मरोकिख् पग्तस्त्वं ए़ुसालिनो ween 

णणिनो चाङ्गिगा छाया ततः मम्पुणमग्डला | 
तुष्याऽख्ताष्या कथिताः कलाः स्थुः सस्रा विधोः ॥२०॥ 

TSN ष्वपि पतं घु प्रूजयेत्ता यथाक्रमम् | 

बहिः षट कोगकोगेषु ड{कन्याद्याम्तघाऽचयत् ॥२९१॥ 
—— ~~ ee Se 

पृज्याः गक्तौरुपदिशति | aad wayueqared इति पवोक्ता्तखः एतदुक्त 

स्यात्--ग्रनङ्गकुसुमा अनङ्गमेखनला अ्रनद्गसदना अनङ्मदनातुरा इति ॥१४॥ 
रेखा गगनपरर्वा--गगनरेखेत्ययः। अन्धा ` अष्टमो ॥१५॥ 

खदेत्यादिभिः पोडगण्च्छटे इत्यन्तेः टतोयावरणे पोडशेदलपृज्याः शक्तोरूप 

fenfa| तत्र अष्टमो मनोरथव्यन्वयः ॥१६॥ मदनोकादिनोव्येका । वशंकारो 

वशंकशेत्यघं ; QO: सखराः-- पोड्गस्वराक्तरेष एक का्तरपूवि काः । प्रियदश न- 

कान्तिकाः- पोदण प्रियदण्ना इत्ययं ¦ ॥१८॥ 
परधेत्यादिना यथाक्रममित्यन्तेनाध्यदखन श्रोकडयेन चतुघीवरणे वहिः षोडशः 

nay पृज्याः गरक्तौरुपदिशति ॥१८॥ तुध्याखता geal सद अस्ता तुष्टिरित्येका 

SAM इ्येकत्यथ ; । मस्ररा--एताय प्राग्वत् | सखरराच्तरेषु एकी काक्तरपरविकाः 
विघोघः-- चन्द्रस्य |! 

वहधिरित्यादिना श्रोकोत्तराइन पञ्चमावरणे षट्कोणेषु पृज्याः शक्तो रुप- 
— च --- — — = a 

(0) प्रि्रदरसिनि इति मा० qo पाः (र) प्रषाववा इति Ato yo ate | 

(३) कद्धिमाम्या atthata इति ao qe ale | 

-_ -- 



[ रम = 
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तद्वहिः चतुरखस्थां लोकेणां तत्समां यजेत् (१) | 
वटक गणपं ent चेच णं चाभितो यजेत् ॥२२॥ 
अग्नादासखपु (2) बिदादि anata: | 
तच्नामभिवलिं तभ्वो दद्याहन्धादि चोदितैः ॥२३॥ 
ततस्तामङ्गविदयाभ्यां aaa: पजवच्छिवाम् | 
्रागुक्तेरपचारादोर्हीमं कुर्यात्ततम्तया (३)॥२४॥ 

दिशति । aa तथ।ऽचवेत् -एतदुक्गं ॒ स्यात्- उपरिष्टात्रित्यानित्यापटनप्रोक्त- 
क्रमेण fas तिवायुवामवकोशेषु प्रोक्तक्रमेण, डाकिनोराकिनोलाकिनो 
nay वङ्कोगवरुणकोपु fag प्रोक्तक्रमेण काकिनोगशकिनो-- 
हाकिनोति शक्तितरयसचयेत् इति ॥२१॥ 

तइदहिरित्यादिना चोदितेरित्वन्तन श्लोकदयेन पष्ठावरणे चतुरखं तदन्तः 
कोणचतुष्टये पृज्यशक्तयादिकमसुपदिगति। तद्दहिः-पट्कोणाद्हिः। नाक 
शान्.) - शक्तो रिति शषः | तत्समाः -- प्रधघानदेवतासमानवरणभरगकरागुधधरा;ः | 
एतव्सर्वावरणशक्तिसाधारण AAC! प्रागादोग्णन्तमष्टसु feq wa wa च 
mefag न, Fa पट कोणमन्तरेणावरणगक्तोदव्यग्रादारभ्य प्रादलतिखेनाचये- 
दिति सम्प्रदायाः ।२२॥ AMAT घु चतुर सखषट् कोणवाद्यठत्तान्तरालस्छेु । 
विद्यादिमघतान्नयन्तरास्ितेः- तत्तत्रामभिः। एतदुक्तं स्यात् -प्रोक्ञानामावरण- 
शक्तोनां सर्वासां सूलविद्याद्यत्तरपुरस्सरेः तत्तत्रामभिः मप्तान्नर्वन्तेः पोडगच्छददयेपि 
विद्याक्तरानन्तरं पोड़गस््राक्तरमदहितं प्राचक्रमेण पूजयेत् । तेभ्यः - वट कागण- 

पतिद्गाक्तेव्पानेभ्यः | गन्धादिचोदितिः--वच्यमागेद्रव्येरिति शेषः ॥२३॥ 
तत इत्यादिभिः सिद्वगन्तोव्यन्तः पादाधिकवास्विभिः aaa नित्यपूजा- 

क्रमं तत्फलं चोपदिशति । aa agai क्गुधाघ्यः- एतदुक्त स्यात्-- 
प्राग्बद्राधारचषकमलिनलानि वङ्किसूघ्यमोमात्मकानि बुद्धा तत्षडङ्मन्ं: प्राक्त 

क्रमेणाभ्यच्य स्छृष्टार््यो(४) सूलविद्यानेकादगवारं जपित्वा माधितना्यंण प्राग्वत् 
मपयां कुर्यात् इति । एवं -मर्वामां वच्यमाणानां निव्यानासव(५।क्सिवि धरये 

(2) ayaa जपन् इति ae पुन्तके ots: | (२) अग्न्याद्यम्विषु उति qo GAR पाटः 

(३) दरतनवा a> GAR az: | (2) weat उति Zte go ute | 

(४५) नर्वकृतिरिति मोर पु*्पाः। 

१७ 

ब 
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AAAI AT TBAT: शुभैः । 
AAA प्रजदयात्ततः प्राग्वत् समापयेत् ॥२५॥ 

एवं fae’ पजयितुरायुरारोग्यसम्पदः | 

लोकानुरञ्जनं नारीचपावजंनकमं च ॥२६॥ 
agaa न सिद्धान्ति तयोगान् गणु सुन्दरि ! । 

महाचमत्कारकरास्तं लोक्यन्नोभगक्तमान् ॥२७॥ 
पुरा Sat परञ्च कामान् पञ्च ज्ञानात्मका्रिजान् । 

ससज (१) वाणानुक्तांश्च चिविधान् प्रागुदौरितान् ॥र८। 
क ~ - --- -- - --- a 

me: ¦ प्रागु्तीरपचारादेः - सपर्याविशेषरिति शेषः । aat—afaarfaareta- 

्रक्ताक्रमवत्॥२४॥ प्राग्वत् समापयेत् | एतदुक्तं, स्यात्-देवतातनौ तत्परिवार शको 
स्तेजोरूपाः समाविष्टा ag तां च तेजोरूपिणणँ प्रवहत्रासामागण खेचर्या सुद्रया 

सखान्तं नोत्वा प्राग्वत् समापयेत् इति । पञ्चदशानां नित्वानां विेषानुपदेशे 

सपयारम्भे पोडगणशाक्षरमन्तण वलिप्रदानम्। saad कुरुकुल्लासप्ताक्तयी 

वलिप्रदान' सर्वावरष्णदरौ टेवताप्िसभगी प्रात् त्िपङक्तिकस्य नाथ 

नवकस्य पूजनं च(२)कुयादिव्यथः ॥२१५॥ ब्रावजंनं - वभोकारः ॥२६॥ Aya 
रो न--अ्रनवाप्ततेनत्यथंः | अत्रापि युगानुरूपमक्तरलक्तं जपित्वा तदंशं au 

होमादिकं च कुर्यादिति 

तदयोगानिव्यादिना प्रागुदोरितानित्यन्तेन विपादादयेन श्लोकेन USHA 

वनसुखेनेतान् प्रस्तोति। तत्र तदयोगान्- पञ्चकामात्मदेवोमन्वयन्वयोगान् | AST 

चमत्कारकरान्-मनोपितायप्रापकल्तः | चमत्कार--त्राख्यम् । व्रैलोक्यन्नोभण- 
aaa अ्रगेषमुवनप्रथाकरान्, एतत्तदयो गानित्यस्य विशेषणम् ॥२७॥ टेवो - 

Hada: | मदनोन्ादनेत्यादिगक्तित्वं नोक्तान् पञ्चन्नानात्कान् पञ्चे 
न्द्रियज्नानविग्रहान्. सवषां ज्ानेन्द्ियज्नानात्मकत्व(त् | ससज - agin परिण- 

तत्यथः। विविधान् -स्॒नसन्मपरसेन । प्रागुटोरितान् --पञ्चमे पटले बाणा; 
स्यरित्यादिभिः प्रोक्तान् ॥२८॥ 

—— ST _— 

(2) बहवक्राय्य इति मा० पुस्तकं OWA: | 

(२) तद्योगात् yaaa इव्यधिकं टौ° go ato | 
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तघां नामानि रूपाणि मन्तांश्च क्रमतः शृग | 
ये विप्रं उणमायाति ्षणात्तद्ावनादिना ize 
प्रवमः कामराजाप्या दितोयोमन्प्रयस्तया | 

कन्दपम्तत्ततीयोाऽभृत्ततो मकरकेतन: ॥२०॥ 

मनोभवः पञ्चमः स्यात् नामान्येतानि वे क्रमात् | 
ध्यानं (१)तेषां खण प्राज्ञ | बिग्वविन्नोभकारिगाम् ॥२१॥ 

= ~, > > 

पौ तप्रवे तारुणाकारास्वयोऽन्यी धृमरनौलको(र) | 

aa feast द्विभुजा: स्प रवक्तसरोरुहाः ॥२२॥ 
पुग्डं च चापपुष्प पुधरा भृतात्मकाः क्रमात् | 
विष्रवाकारः विप्रवमनोविन्नाभनियतात्सकाः 1331 

एषां मन्वान् गृण प्राज्न ! क्रमादकाल्तगानपि | 
वेरेकंकं : सङ्गतेश्च(२) atin स्युः पृथक् पृथक् ॥२४॥ 
सहं सदाहवज्गिखेः कामराज; समो रितः | 
प्रागोरसावज्कियुतस्तवा सेनापि मन्मथः ॥३५॥ 

तषां नामानोल्यादिना क्रमादित्यन्तेनार्ाधिक्रन श्चोकहयेन तेषां कामानां 

नामरूपमन्वप्रस्तावपूवे नामान्युपद्दिगति । aa तपपां--पञ्चानां कामानाम् । 
वः — नामरूपमन्ते। तद्वावनादिना-- तषां नाममन्वरूपाण्णम् | आदि गशब्दोऽभिपक- 

न्यामादिविषयः ॥२८॥ तत्तनयः तपु Bata: ॥२०॥ 

ध्यानं satfen नियतात्मका इत्यन्तेन तेषां ध्येदस्वरूपारयुपदिगति uae 
तत्र पोतश्वेतारुणाकारास्वयः। दो धुस्रनोलकौ। पञ्चभूतगक्िरूपलात्तत्तद्- 
तवर्णाः ॥३२॥ भरूतात्काः- भ्रलमामन्यविग्रदाः । विण्वाकाराः--भूतमामध्यरूप- 

त्वात् | विखमनोविक्नोभकरत्वं च भरूतात्मकलत्वाट्व ॥२२॥ 

एषामित्यादिना aaa तषां मन्वान् यन्ागि च प्रम्तोति--तत्र एककंः-- 
एकं कान्नरतः एकंकयन्सद्गतंः ममुदितंः पञ्चभिस््ोणि यन्वाणि ।३४॥ 

मद्र सेत्यादिना मनोभव TAMAS ञ्चोकदयेन तघाभमकात्तरान् पच्चमन्ता 
—_—_— ~~न नम ~ = 

(2) मघां इति माग्पु- पः) (2) धमनन्तका इति मा पुर पार | 

,३) वैरकंकस्य aaa sta qe Jae पाट; 
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पचिः खसंयुतः प्रोक्तः कन्दर्पाऽम्बरसायुतम् | 
च्या स्वेन च AAs: सोऽयं मकरकेतन: ॥२६॥ 

सद्द्रयेद्{(१)चवह्धिखेरुक्तोभृन्यनोभवः(२) | 
भालवक्त(३)सदन्नाभिगुद्येष न्यासतस््वमौ ॥२७॥ 

समस्तान्वशगान् HUM Ata व TAA: 

भालान्त(४) ata यः स स्वाङ्गनास््मरः ॥३८॥ 

एषः! यन्ताणि सर्वाणि वं लोक्चन्लोभणानि च | 

तानि क्रमण कथयाम्याकगय समाहिता ॥३९॥ 

नुपदि गति | तत्र सदं मदटाहवङ्किखेः - Slat: कामराजमन्त TAT: । प्राणो- 

रसावह्कियुतःखेनापि-ककारलकारङईकारविन्दभिः ata: मन्सधमन्तः ॥३५॥ 

ofa: स्वसगुतः- -विन्दुसदहितद्ादशसखरः कंदपंमन्वः । अ वरसाच्छया सखेन च - 

वकारलकारजकार विन्दुभिः मकरकेतन: ॥२६॥ द्रयैर्दाहवङ्किखिः-सकारतका- 
ररेफईकारविन्दुभिः स्ती.“मनोभवमन्वः । 

भान इत्यादिना स्मर इत्यन्तेनादरद्येनकन शोकेन तन्सन्वाणां वाणमन्वाणां 

च न्यासस्थानक्रमसुपदिगति । aa भालं -ललाटम् । गुद्यभितिमूनाधारस्थान 

मुच्यते। श्रमो - पञ्चकाममन्वाः ॥२७॥ बाणान् - वाणानां गे वानामेकं AAA 

कूटमन्तान् ¦ एष्व व -उक्तषु श्यानेषु एव । स्रूलतः--मूलाधारमारभ्य | एतदुक्त 

भवति-- पञ्चानां तपां कामानां प्रत्येकमेकाक्रभूतान् प्रोक्तान् कूटरूपान् 

परच्चमन्ान् तत्तत्राम्नाऽन्वितान् ललाटादिमूलाघारान्तं प्रोक्तेषु पञ्चसु स्थानेषु न्यस्य 

मूलनाधारादिलनारान्तं च प्रोक्तेषु विन्यस्य चतुथपटलोक्तानेकान्तरान् कूटरूपान् 

पर्चसङ्परान् गेववाणमन्तान् तत्तत्स्थानादि नमोऽन्तान् विन्यसेदिति ॥३८॥ 

एपामित्यादिभिः शिषे इत्यन्तेरदाधिकेः पञ्चभिः श्लोकंम्तेषां कामानां 

प्रत्येकं क्रमेण पञ्च यन्ताखयपदि शति । aa - क्रमेण -- प्रोक्तक्ट(५)मन्वक्रमेण ॥२८॥ 

(१२; मद्वैद्राह इति साः GAR पाटः 

(२) svat इति alo GRA पाटः | 

(2) Wldam Asia Ale GER पाटः; 

(3) sla’ fa sfa ale FRR पाठ. | 

{ ५) ZAM fa Zo पु- प्राः 



ऽन पटने † कामाना पञ्चवन्स्वरूपादिकथघनम् | ee 

तेष प्रञ्चसु वोजेष पुनरुक्ति विजितेः | 
योज्येदष्टभिम्तम्ते; स्वरान् GSN मायया ॥४.॥ 
अ्टाविंगतिसंयुकतं णतं तन(१) भवन्ति वे | 
तयन्वागि विधेयानि पञ्चानां क्रमतः fra । ween 
हेत्तचयम्ध (२) TEAM क्रत्वा मध्ये BAA | 
लिखेत् साध्याख्यवोपेतं षटसु कोगेषु तत् पुनः ॥४२, 

od 
— ——<$ ss — SS 

पुनरुक्ति विवर्जिते; ्रपुनरावत्तिरूपेः | ्टभिः-हकाररेफककारनकार- 

एिकारवकारमकारतकारेः तथाविधेरत्नरेरितिशेषः। sa एेकमरस्वरयोजनं नाम 

अकरारादिविसजनोयान्तानां पोड़गस्राणां यथाक्रममुच्ारणम्। wa मूर्धत 

aig स्वरयोजनमेतच स्वराणां alata! मायया--विमजनोयेन तषां 
घोडगस्वरयोजनेन । एतदुक्तं भवति-- तपु पञ्चसु काममन्वंपु त्रपुनसक्तीहकारा- 

दिभिरटभिरक्षरेः प्रत्येकं विमजनोयान्तान् dren स्वरान् योजयेत् तेनोक्त 
सनाक्षराणि भवन्तोति। ते यथा - दहः हा; इत्यादयः | पञ्चविंग्टन्तरेषु पुन- 

विंमज्नोययोजनम् ॥४०॥ तः: -- स्वर विक्तान्नरे; ।४१॥ 

वरत्तत्रयस्थमित्यादिना भिषेडत्यन्तनाद्ाधिकरेन Baeza पञ्चानां यन्चाणां 

सखर्प्रमुपदिगति | तत्र ख ~ मक्तरम्- पञ्चसु कामकरुटान्तरपु सवाभिहितमेक- 

aay | एतदुक्तं भवति--इष्टप्रमागन भ्रमणेन मध्वस्ूवरपुरःसरं वत्तं निष्पाद्य 

तद्व्यामादइमानेन ब्रह्मस्व्रच्रत्तसन्िदयावणटग्धेनं TATA क्त्वा 

qq उत्तावधिक.दक्तिणोत्तरं सूव्रहय मास्फाल्य तयोः पूवसूत्ाग्रहयवृत्तमन्धिमवनम्ब 

मध्वसव्रपयिमग्रतत्तसन्यन्तं सूव्रहयमास्फान्य तदत् पिमसत्रपवन्त' azz 

मभ्वसूतरपृर्वाग्रवत्तमन्यावधिसूत्रहयमास्फा(ल्य एवं पट काणः क्त्वा तत् षट्कोणः 

तियव्ेरवास्णृष्टस्मृष्टिकय। मध्वतोवुत्तं क्रत्वा प्रउलतिखितषट्कोणवाद्यवत्ताद्वद्ि- 
रकाङ्नलान्तरानं HAT Asa निष्याद्यम व भध्यत्रत्तमध्यं कामकूटात्नर(२'मन्च पु 

पच्चम् Walaa Sa खां मविन्दुकामालिख्य तस्या रेफगभ साध्याख्यां चतुघ- 

स्वर्गम् AAA मुभवोरन्तगा कम च ममाल्तिख्य safe: षटसु कोणेषु WH 
ee ——= — eee ~ = ज्मा — ----- ` == 

( १) भविष्यति इति मृ: “कके पाट् (२) वस्य इति माः FaR पाटः 
£ 

(३) गं तन्वयुं उनि टीः पु" पा?। 



१३४ मनोरमाख्यटोकासदहितं तन्तराज 

विभज्य विन्दुमायाभ्यामध wea लिखेत् क्रमात् । 
हत्तान्तरालयोर्वाद्य चतुःषष्टया द्विरालिखेत् ॥४३॥ 

एवं यन्ताणि परञ्च स्यः पञ्चानां क्रमतः Ts | 

पञ्चभि wae सुमहद तम् sai 

दितीय जठरे (१)त्वादय' सनाम विलिखंत्तयोः | 

वदिस्तुतौयरूपेग षट् कोगेन प्रेष्टयेत् ॥४५॥ 
चतुथे विलिखेत् arma षु षट्खपि परावति | | 
वेष्टयेत् पञ्चमेनेव तद्यन्च' सवंमोहनम् ॥४६। 

स्तनेषु fay कोणेषु तां ea खां सविन्दुकामालिख्य उपरितनेषु विकोणेषु तामेव 

विसजनोयान्तां समालिख्य षट कोणवाद्यवत्तवोच्यां प्रोक्तखरविक्षताक्षराणि क्रमेण 
अग्रात् प्रादत्निणेन प्रथमचतुःषष्टिं तब्दाद्यवृत्तवोष्वां (2 ठढतोयचतुःषटहिमक्तराणि 

च समालिख्य मनोषितेषु कमसु नियुज्ञपात् । एवमन्यान्यपि कूटाक्षराणि चत्वारि 

तथाविधे यन्तं प्रोक्तक्रमेण समालिख्य प्राग् वत्तत्तदभाक्तरषोड़कादिकं are 
चतुःपष्टिकदयमालिखेत्। णवं aq यन्वाणि मनोषितेष्वधषु विनि 
FATA ॥४२।४२॥ 

पञ्चभिरिव्यादिना सवेमोदहनं इत्यन्तेनार्दाद्येन श्रोकदयेन प्रोक्तकूटमन्वपञ्चक- 

समुदायात्मकं षष्ठं यन्सुपदिशति ॥४४॥ aa दितोयक्ूटजटर्- मन्मथकूटजटरे । 
आदं -कामराजक्ूटम्। सनाम-साध्यसाकनामकमंसहितं साधकनामकम- 
सदहितम्। ठतोयरूपेण- कन्द्पेकूटरूपेणए | षट कोणेन - कन्द्पेमन्तरूपस्य हाद 
स्वरस्य लिपिव शात् तरिकोणात्मकववं, तद्युगलयोगतः षट कोणल्वम् ॥४५॥ चतुघं 
मकरकतनकरूटम्। पञ्चमेन - मनोभवक्ूटेन | तद्यन्व - एवं निभितमितिशेषः | 

एतदुक्तं स्यात्- ल्ल खां प्रागृवन्रामसहितां समालिख्य तां प्रथम्भूतां fediae 
कूटात्तरस्य गभगां कत्वा तदृदितोयलतोयेन एकाक्तररूपेण (२ व्िकोणपुटितरूप- 

पट AINA तस्य षटसु ATG चतुथं मकरफ़तनङूटाक्षरमालिख्य तत्षट 
कोण पञ्चमकूटात्तरवद्किस्थानगः यया स्यात्तघा(कोणं, गुरुक्तक्रमतः समालिख्य 

वाज्छिता्षु विनियुच्ञयादिति igen 
ee 

(2) चापंन नामन sia Ho पुस्तके ats: | (२) feata sfa Ze go gto} 

---------- ----- त 

(३) एल्कागान्नरस्पेण दतिवं* go ge | 



oH पट ] यन्फलादिकथनम् | १२५ 

तस्यापि परतो वाद्यं तेरावैष्टय पुरोदितंः | 

यन्तान्तर तु जनयेददहि्माढकयाऽपि च ॥४७॥ 

aaa yaaa पञ्च कामात्मकानि वे । 
तेगसाध्वं जगत्खेष न(१) किञ्चिन्न कदाचन ॥४८॥ 
मनुजं मनुजणं वा महिलां वा मदाविलाम् | 

य्टसृक्तपु WAM भावयत् स्वेन तेजसा ॥४९॥ 
एकोभृतं जपेटेतान्यन्नराग्यपि पञ्च तः | 
तन ते वशगाः fan यावज्जौवं(र२)सुनिथितम् ॥५०॥ 

ee a - - ~ च #— 

तस्यापोल्यादिना कदाचन इत्यन्तेन AHSAN मप्रममष्टमं च यन्रहयं Aq 

सङ्ख्यानिगमनं तदनुभावं चोपदिश्ति । तत्र तस्य - प्रो्तरूपस्य पटस्य महा- 

यन्वस्य । परतः- परं wad यन्वमित्यघः । पुरोदितेः - a: खरवदितिरषटभिरत्तर- 

रिव्यः । एतदक्तं भवति- पषटयन्ववाद्या्नरस्पष्टासयृषटं वृत्तं कता | तद्रहिः-- 
प्राग् वदेकैकाङ्गनान्तरानं Iasi विधाय यन्ववाद्यवृत्तत्रयवोयोदये yaaq 
चतुःषटिदइयं समालि खत्। एतत् ana यन्त, यन्वान्तरं--ग्र्टमं aaa वहिः 

प्रोक्रचतुःषट्िदयवेरनादितिशेषः। माठकया ब्रकारादिक्तकागान्तेरकपच्चा- 

शद्तरेराविष्टनादित्ययः। व्रपिचेति (च) ससुच्चवे। vaca भवति 

मप्रमयन्वस् रूपस्य वदिरप्येकाङ्गःनान्तरानं वृत्तं विधाय तस्यां बोध्यां प्राग्वदादि- 

aaa समालिखदरेतदष्टमं यन्वसिनि। 8७1 तेषां पञ्चानां कामानां प्रोक्त- 

ध्वेयविग्रदेण स्नत्व, प्रोक्तमन्वपञ्चक विग्रहेण aad, प्रोक्तपन्चभरूतमामय्यरुपः 

पञ्चन्दरिय प्रभवन्नानपञ्चकविग्रदेगण प्रररूपत्वं च बुद्धा तेरमाध्यकघनमित्यादि 
मम्प्रदायरद्स्यायंः ।४८॥ 

मनुजञ' इव्यादिभिमंद्रया उ्यरन्तः पञ्चभिः aa: प्रोक्तानामष्टानां यन्त्राणां 

मनोपिता्थयोगन ज्नानान्तरभावनया फनलावापिमुपदिगशरति ; तत्र मदाविनां - 

गन्धगजवत् | अष्टसक्रेषु- प्रव्यकसितिगेषः | खन तजमा--सखात्मसखरूपेण psc 
न = = = a See 

(१) 9 faa इति ae पृनकं az: 

(२) निद्धितमिति a> g- पाः 



१२६ मनोरमाख्यटोकासदहितव तन्तराजे 

तेष(१) मध्यस्यमध्यस्यमात्म साध्ये जपारुगम् । 

तन्द्न्ागेप्रकागेश्च तथाऽरुगतरे व तम् ॥५१॥ 
भावयत्नात्मना ग्रस्तं जपेत्तान्य्नराण्यपि | 

तेन ते ama: चिप्र za: प्राणान् धनानि च ॥५२॥ 

तस्य षष्ठस्य मध्यस्थवोजे aaa वैष्टयेत् | 

प्राग्वच्चिजसुषम् गान्तभावयेदोनिमुद्रया ।५३॥ 
एवं (र) तदष्टमध्यस्थ कुम्भ val यधाविधि | 

तनाभिषिञ्चेत्(2) दीर्भाग्यरोगदारियुमुक्तये ॥५४॥ 
कुचन्टनैर्वा सिन्दुरेगेरिकं seq वा | 
क्त्वा चक्रा्टक' भूम फल काय. शिलासु च ॥५५।॥ 

— 

एकोभूतसित्यत  भावनाप्रकारोगुरुमुखादवगन्तयः। awed रेकौभूतमित्य- 
न्वयः । मन्ततजोभिरेकोभ्रूतमित्यथः। तेन प्रयोगेण ॥५०॥ तेष्वित्यादि 

qa, Wea! ॥५१॥ प्राणान् घनानि च-किमुतान्यवस्तुनोत्यथः ॥५२॥ मध्यख- 
aa - कामराजसन््रथक्ूटदयसित्यथः | मन्तं ग--कामेश्दरोषिदयया। अत 

गुरसुखावाप्ताथेविशेषस्त् मयोच्यते | यथा षष्ठस्य AAI AAI प्रोक्तानाम्टानां 
घन्ताणां मध्यस्थं वोजं कामेण्वरोनिव्याविद्यया वैटयेत्. तेनाप्यष्टौ यन्ाणि भवन्ति | 
एवं सम्भूय पोडग यन्ताणि स्युः । अत्र पञ्चकास प्रसङ्गात् कामेष्वरोविद्यया वेष्टन 
सम्बन्धो ज्ञापित इति प्रागृवत्--मन्ारप्रकागरित्यायुक्तप्रकारेण | यो निसुद्रया - 
उपरिष्टादच्यमाण्वा सुषुमृणन्तमृलाधारादि amid वज्किसयेमोमान्कतेज- 

स्वयात्मकसखनरूपेण गमागमानुसन्धानस्य योनिमुद्राबन्ध इति सामयिको संज्ञा, तया 

एधां पोडशनामन्येषां च यन्ताणं साधारणरूपतेति सम्प्रदायः ॥५३॥ 
एतदिव्यादिना MAA प्रोक्तेष्वष्टसु यन्तृ पु सम्प्रदायप्राप् ष्व षु यन्तृ ५ च AA 

स्थापनं daar तत्फलं चोपदिशति, aa यथाविधि -एतदुक्त' भवति । 

तन्तुवेटनतिलो दघान्यनवर न प्रन्नेपस्तरलपल्नवसुख पिधानवासोयुगलवेष्ट नाट ति ' शएत्- 

कनलावतनपृवैवं उद श्यं तक्तमेणाचयेदिति ॥ ५४ ॥ 
` (१) पट मध्यमा्ममाध्य इति Ae Gas पाठः । 

(२) एतद्मटकमदरतिम् ° पन्ते पाटः 

(३) मिप्रिचख (इतिमोपुपा। 



oH 92% | विश्ववगोकरगोपायादिकथयनम् १२७ 

मध्ये fad क्त्वा तवाऽ{वाद्राभिपज्य ताम् | 
HAMMAM Ahad qa: ॥५६॥ 

तेनास्य पर्वजन्प्रान्त(?) SAAT eT वे । 
अस्मिन् जन््रनि मल्लच्मौमवाप्व मुखमेधत ॥५७] 

नरं नार। पं चान्यं नगरं AISA पत्तनम् | 

en जनपदं विभ्वं तन्द्म्य प्रविलिख्य तत् ॥५८॥ 

पूजयेटरुगः पुष्यं गन्ध; काश्मीर संयुतः (२) | 

aaa]: कदलौटग्धणकंरापायमादिभिः Wye 
मग्डलं वा deg (3) वा सप्रवासरमेव AT । 
कन्दपसममोभाग्यो जायते नियतं नरः ॥६ ५॥ 
सुवर्णादिषु संलिख्य धारणा(४)इरगौतले | 

लच्पमर कान्तिधनारोग्ये गायुः पुयमवाप्रयात् ॥६१॥ 
~= - -- 

कुचन्दनरित्यादिभिरेघते इत्यन्तेस्विभिः श्रोकयन्वलेखनद्रव्यविगचैस्तेषु 
कामेश्व रोनित्याचनक्रमतः फनान्य॒पटिगति । तत्र चक्राष्टकमित्यनेन रदस्य 
यन्वात्मक मप्युक्त' भवति ॥५५॥ मध्यं विन्या्तं ` प्राग्वत् । तत्र ` प्रत्येकं यन्वषोड- 
TH मध्येषु अ्रभिपृज्य उक्तक्रमतः। पयोव्रतः- alte ॥५६॥ Ga 

जन््रान्तदुष्कतानि- चिरकानोपात्तानि दुव्कर्माणि इत्यथे; । अस्मिन् जन्मनि- 

तादात्विककाने ॥५७॥ 

नरमिल्यादिभिराप्रुयारिव्यन्तं यतुभिः watts यन्तं विग्डवभी करणोपायसुपः 
fenfa | तत्र AMY - प्रोक्त यन्वपोड़गकस्य मध्यं | तत्- यन्वम् ॥५८॥ पायमा- 

दिभिः- अ्रत्रादिगब्ट् agate कथ्यनि wen awed मर्डन्तमिति सप्तानां 

वाराणां प्रत्येकमङ्ङ्गिभावेन मप्तविधत्वाटकोनपञ्चागशदिनानि मवंर्च्यन्ते ॥६५॥ 

सुवगाद्विष्वित्यतादिशब्दं न रजततामस्बरभूजपन्रादोन्य चन्त | संनिख्य- यन्वपोडगः 
कमिति गेषः ॥६१॥ 

१) अन्द्रपृवान्न इति Ale Ye पाटः २) Waa: इति ate ° ge uP 

(ॐ) aga इति म. qe पाटः | (८ वाग्गांधर 3fa ae qe gre 

7c 



१३८ मनोरमाख्यटोकासद्िते तन्त्रराज 

अनाह्तेस्तु विदारणे; षोड़शसखरयोजनात् | 
द्रानवल्या शतं वर्णण जायन्त मन्तसम्भवाः ॥६२॥ 

सखरागां सवैमन्वेष॒ योजनं केन हेतुना | 
क्रियते परमेशान | AAT कथय साम्प्रतम् ॥६३॥ 

स्वराः षोडश देवेशि ! व्यञ्जनानि तथा पुनः | 

qafa णत् समाख्यातं तयोरन्योन्यसङ्गते ॥६४॥ 
भारत्या ठेहभृतेस्तेव्येञ्जनः सखरयोजनम् | 
तत्प्राणयोजनं विड रहस्य परमेग्रवरि (१) ! ॥६५॥ 

भारत्या बगेरूपाया हसी नेच समीरिते | 
प्राणः खराः Batata चिन्दु सर्गी तु चेतना ॥६६॥ 
अन्यान्यवयवानि(२) स्य॒रन्यानि परमेष्वरि | | 

तेन तदुाक्तितो वर्णः प्रसौद्न्ति न चाऽन्यथा eon 

विन्दु सर्गी हसी ठुय॑स्वरश्चं ति च पञ्चमम् (३) | 
भार्या wens? fate चतन्यजुम्भगम् ॥६८॥ 

ee rear ~~ - 

श्रनात्तैरित्यादिभिः सिडिदा इत्यन्ते शभिः Ba: कामेश्वरो मन्तं ४) अना 
वत्तेरेकारादिभिदहादशभिरक्तरः षोडशसरयोजनं अन्येषामपि सवषां aaa 

तथा सरयोजनं तदासनां चोपदिशति | तत्र--च्रनाहन्तैः - Waa: | विद्यार्णेः 

काभमेश्वरोनित्यावियाक्तरहीदशभिरिति fa: | तानि कानि) ५ सकलहरनतयम- 
दवडति। wa पूञलकाराङ्गोकारात् लकार उपिक्तितः ललयारमेदात् ॥६२॥ 
योजनं -- ग्रपुनरावत्तेरक्तररिति शेषः । तत्- कारणं कथयेत्यन्वयः ॥६२॥ व्यच्ञ- 

नानि-- कादिक्नान्तानि। पञ्चतिणशदिति व्यस्ननविगेषणम्। समाख्यातं - तथोः 

सखरव्यञ्ननयोरन्योन्यसङ्गतेरेव समाख्यातमिव्यथंः ॥६४॥ कथमित्यपेक्तायामाद - 
भारत्याः इति | भारत्या -- माटकायाः | Sea: --अवययभूतेः । तत्प्राणयोजनं — 

भारत्याः प्राण्योजनम् ॥६५॥ हसो --हकारसकारो । नेतरे - श्िषश्रक्िरूपत्वात् | 

चेतना - चिद्रूपम्॥६६॥ तेन - कारणेन | तययुक्तितः--हकारसक्रागखरेर्यो गतः Zon 
१) परमं गि sia Ae पु? पाटः ॥ (२) अन्यान्या्यवानि ~ 0 

(३) Sea fa Fo go ate (४) aad एति षः° go पा०। 



म पटने | यन्स्ररूपादिकयनम् | २२८ 

तेन तर्हौनरूपास्त् मन्वा विदाम्तया ऽपरे | 

निषप्राणटेहवत् काय करगेष्व्त माः twat: lec 
तेन स्वव तु मवा खगर्योग उदीर्यते | 
ये ये मन्वा प्रोक्तवगविहोनाम्तेश्च योजयेत् ॥७०॥ 
तेन ते बलवन्तः स्यः कायेषु च फलाज्विताः | 

तस्मात् सवव संयोगात् at: सर्वाधसिदधिदाः yoru 

एवं तेरेव जायन्ते यन्तागि सवलानि वै । 
दाविंशदिनियोगाश्च वन्यं तेषामल क्रमात् ॥७२॥ 

ansaid: षट्कोगं कत्वा मध्ये निजेसितम् | 
मायागभं समालिख्य वैष्टयेन्प्राहकान्नरेः ॥७३॥ 

"~ ~= --- ~ चन्न — se न => ~ > 

विन्दसर्गा वित्यादिना waa उक्तमयं निगमयति चतन्यजम्धण'- चैतन्य- 

प्रसरः ॥६८॥६८॥ तेः - पञ्चभिः परतजोरूपदेवतायाः | प्राक्तवण विहोनाः ` प्रोक्तवण 

प्रञ्चकविद्ोनाः | योजयेत्तदण पञ्चकमितिगेषः woo ते--मन्वाद्याः । अतर दगभिः 

शरो करतदुकं भवति- आदिक्तान्ताक्तररूपमाटकाविग्रहाया भारत्याः सवाीवयव- 

भूतेषु सर्वान्तरेषु स्थितेष्वपि तुरोयसखरविन्दुसखगा इकारसकारपो ड गस रा्नराणां 

देहिनां देषु प्राणचेतन्यादिविजु्यणवत् कार्यकर ण्वाह गं पञ्चकविदोनप तत् 

परञ्चकयोजनात् मवत्र स्ररयोगेन च सवपां वन्तयोजनं च भवति ।७१। 
एवमित्यादिना ana कामेश्वरोविव्यायाः acfand २)रत्नरेद¶दिगव्यन्ताणि 

प्रम्तोति। aa नैः कामेखगरोविद्यायाः स्वरवद्धितैरदानवत्यधिकणतसद्गेय- 

TAU: ।७२॥ 

वत्तहयेत्यादिना wraa दाविंशद्यन्तसाधारणः म्डरूपस्पदि्गति। aa 

माव्ागभे-- न्न aay । ममालिख्य प्राग्वत् । एतदुक्तं भवति--प्राग्बद्- 

भ्रमे ग”२) aa fam तत्र प्राग्वत् षटूकोणः करता तन्मध्य त्रां प्रोक्त 

क्रमेण वाच्कितायलिपिगर्भामानिष्व पट॒कोणकोणिषु परम अग्रादारभ्य 

प्रादन्तिणयेन कामेश्वर विय्ायाः स्ररविक्रतपु दानवत्यधिकणनमङ्धवव्वत्तरेषु ग्रादि- 

2) a इति मा पठ प (२) म्बरव्रद्धिनरिति तं पृ पा 

(३) क्रमण उइषन त पुः चा 



१४० 

षट्कमालिख्य वुन्ताद्रहिर काङ्ग लान्तरालं ad faa तदहोष्यां प्राग्वदादिक्ता 

मनारमाख्यरोकासदहित तन्राज 

प्रयम कनकावासिद्ि तीये भृषणादयः। 
ठतोये कन्यकासिद्धिश्चतध भृपरिग्रहः ॥७४॥ 

पञ्चम वाहनावाञ्चिः षष्ठं स्वौवश्यमो रितम् | 

ana भवनावा्िर््टम धेनुसङ्गमः ॥७५॥ 

नवम वशयेट्भूपं SMA वारण हयम् | 

एकादणेन विजयौ नरः समरसौमनि ॥७६॥ 

वादेष् व्यवहारेष rau विविधेष्वपि | 
द्ादगेऽभौष्िताऽऽवािः परेणारिविनाशनम् ॥७७॥ 

गजवाजिखरोषटराणां नर गाखगपज्निणाम् | 

भुजङ्मेषमहिषवाजिनान्त्राशरु (१)नाशनम् ॥७८॥ 

तत्तच्चचि (२) च agafafad तवर तव च । 
ग्यापितं मग्डलान््ासात् सप्नराचाद्थापि वा ॥७€॥ 

चतृदेशेन दष्टः स्यात् परग sara रिपोः | 
करोधवैरसमुदोगगसनाटेरपि भ्र वम् ॥८०॥ 

न्तान्यक्तराणि निखत्। एतत् प्रयमं यन्वम् । Waa यन्बस्य षटसु को णषु पट 
यन्तलिखिताक्नरषट कादुपरितनान्नरषट कमालिखत् | एतत् हितोयं यन्वम्(१) | 
एवं ay षटसु कोगषु क्रमेण geava त्रासमासि लेखनीात् aaa हातिंग- 

दयन्ाणि क्रियन्त इति ॥७३। 

प्रयमद्त्यादिभियन्तगक्तय इत्यन्तरष्टादगभिः श्रोकंदातिगयन््ाणामसाघा- 

रणानि फलान्युपदिगति । aa सर्वाणि यन्ताणि प्रत्येकं मर्वाभोष्टप्रदानि। 
्रमितावामिरिव्यादोनि ग्रमितावाभिरित्यादिनियमात्तदसाधारणत्वात् | fafaag 

मजोवनिजविमेदनः | los —9:| परण--त्रयोदशन | गजाद्ोनां ama त्रयो 

दशन यन्त ण ॥७७॥घ८॥ 

(2) वाज्ञिनां ayaing 3fq H > Ye ate (२) तकद्रतरिचः; उति Ato qo ale । 



9H पन) 

तत्रतत्र ` गजादरानामानानस्धानघषु | मग्डनात् ` प्रागवत्॥७८॥८०।८१॥ वननात | 

इाविःगदयन्तागाममाधारणफनादिकय्नम् | 

पोडग्रन घछतनाग्नो (१) Yala नव वाध्यत | 

ततः परग यन्त य खातन घधरगौतल I= १॥ 

र्ता भवति सवव प्राणिनां भवति भ्र वम् | 

अनन्तराभ्यां रवननात् कलहाद्र AAs याः (3) ॥८२॥ 
सस्यानां (४) वदहमिः arate: स्याट्भृरुहामपि | 
दशानामपि चान्योन्यकलदहात् USA भवेत् ॥८३॥ 
अनन्तरग यन्त ग विरोधा भूभुजां भवत् | 

राटससितल् तस्य र्वनननाल्पकालतः ॥८४॥ 

एकविंान यन्त रोगार्ता वर्गो ध्रवम् । 

द्ाविंणन गवां रागस्योाविप्रन टत्तिनाम् ॥८५॥ 

aqfasa वाहानां पञ्चविंश्नन भृमुजाम् | 

षडविंशन प्रधानानां रोगावास्षिद्ट्' भवत् ॥८६॥ 
Aaa तषान्त् प्रोक्तानां ATA AA । 

अष्टाविंगन यन्त ग Rat प्रतिजिवतत ॥=७॥ 

धारगाट्भृष खननात् दर्नाग्रादिषु वनखनात् | 

तड़ागकूपवाप्यादिष्वपगाद्याति सा घ्र वम् ETI 
ततः परण यन्त sat Tasha जायत) 
तत Waa यन्त ग ठग्वाकम्त्भन' भवत् ॥८६॥ 
vata Ta यन्त य वाहानां ट्न्तिनामपि | 
Tal भवति ago खननाद्वारणादपि॥<^' 

१४१ 

सस्यानां स्थानध्वित्यद्ः ॥८२॥ प्रोक्तानामत्र प्रकरणं क्र्रानाणनम् ।८२।८४॥८५॥ 

(2) 

{> ( ॐ 

। 4) 

DAA इनि म प्रु* पाः (२) wR धररगोतनम दति म. Yo पा०। 

शन्यन्नगाननगाभ्यां ग्त्रननान् भवनन उन्म इनि म qo पाः 

मब्य्राप्रनामिनि Ae पु प्रा 



१४२ मनोरमाख्यटो कासदिते Aas 

दाविंभेनाम्बधौ पोता न क्रिभ्यन्ति कदाचन | 
पारं प्रयान्ति (१) चाऽक्रशाद्िचिवा यन्वशक्तयः ee 

पोडणशानां तु निलयानां प्रल्येकं तिथिषु क्रमात् | 
तत्तत्तिघौ तद्जनं जपहोमाचनादिना er 
छतं च WHT STAG कदलौफलम् । 
ate गुडः afaat फलं लाजां तिलं दधि ॥€३॥ 
gam चगकां मुद्ध पायसं च निवेदयेत् | 

प्रतिपत्तिधिमारभ्य क्रमात्पञ्चद शखपि jest 

कामेप्वर्यादि शक्तीनां सर्वासामपि चोदिताम् (२) | 

aan ललितायास्तु सर्वाण्येतानि सवेदा ney 

निवेदयेच AIS! द ान्रुणामपि | 
विदयाशक्तिमतां नित्यमभौ एटावाप्रयेऽनिशम् ॥९६॥ 

तत्तदिदयाक्तरप्रोक्तमोषधं तत्प्रमाणतः | 
संपिष्य गुटिकां क्त्वा ताभिः सवव साधयेत् eo 

---~* 

८६॥८७॥ प्रोक्तानां धारणादिति । waa यन्ताणि धारणस्थापनाचनादेः फल- 

प्रटानोत्यघः; WETS Ne ०॥९.१॥ 

षोडशनामिल्यादिना aaa प्रतिपदादिपञ्चदणष्यन्तासु तिधिषु तत्तत्तिथिः 
नित्याभजनक्रमसुपदिशति । तत्र जपोमाचनादिना - आदिशब्देन तपेणाऽभि- 
पका उच्यन्ते ॥९२॥ 

छ्रतमिव्यादिभिरनिशमित्यन्तेय तुभिः ata: पञ्चदशसु तिथिषु ogenfada- 

द्रव्याणि तदिनयोगप्रकारांयोपदिशति । aa क्रमादिति। शक्रित्थिनिदेटद्रव्याणां 

प्रत्येकं क्रमं ट्परयति। मर्वाणये तानि- निदे यद्रव्यादौनि i सट्दासर्वा- afa पञ्च 

दशनिव्यामयत्वात् ॥८ BNC BNL ५।९ ६॥ 

(3) wate a इति Ate Gea पा 

२) aifealfafa ato ge at 



oH पटक ख्पसद्कारः | १४३ 

अध्येवत्तपेगं नित्यं स्नानं पानं च भोजनम् । 
पटौरसंयुतं aia धारणं सव सिदधिक्तत् ॥<८॥ 
tat विशेषतो tat कुयदितेस्तु नित्यशः| 
स्नाने पाने धारणे च गुलिकायोजनेन वं yee 

गोगापसल्युकृल्यादिदोषा ग्रहसमुद्धवाः | 

न वाधन्तं ततो नित्यमचयेत् खणड क्रचित् ॥१००॥ 

एषा रसमयो व्याप्चिरिति सम्यकसमौरिता। 

अस्या निष्फालनाचित्त(१) ata खात्मसात्क्ततम् ॥१०१॥ 

इति ग्रौषोड गशनिल्यातन्त ष॒ ग्रौकादिमते सप्तमं 
पटलं परिपृणं पर खष्टम् ॥ 9 ॥ 

rn ea 

तत्तदित्यादिभिः कचित् इत्यन्तः ata: सर्वासां विद्यानां तत्तदटन्नरौ 
पधिभिगुलिकानि्माण' तदिनियोग' तत्फलं चोपदिगति | तत्र ततुप्रमाणतः — 

तत्तटन्नराडत्तिमंखपामानतः ॥८७॥ पटोरं -- चन्दनम् ॥८८॥ एतेः — गुलिकाक्षत- 

रोषधेः ॥८८॥ क्विद् - देवतासपर्यास्थाने ॥१००।१०१॥ 

इति योषोड़शनित्यातन्बषु योकादिमत प्रपञ्चसारसिद्राजप्रका 

maa सुभगानन्दना्न विरचितायां मनोरमाख्यायां 

व्याख्य(यां कामे्वरोनित्याभिधानप्रकाशपर' सप्तमं पटलं 

परिपूण परामृष्टम् | ७ ॥ 

FARSI 

aeatin स्यु; BRASS चत्वारि गच्च सद्भप्रया | 
व्याख्याग्रन्याः मत्रिपादाः चतुद शगत दयम् ॥ १ | 

—— 
जा 

(१) तम्बा निष्काननाञ्चित्ते इति we ge ae 



अथ अष्टमं पटलम् | 

aq पोडणनित्यासु ढतीयां भगमालिनोम । 

yay देवि ! प्रवच्यामि साङ्गां सावरणां क्रमात् ॥१॥ 

तदङ्गान्यथ AGIA तदावरगदेवताः | 

ततपृजायाः क्रमं होमं यन्दागि विविधानि च ॥२॥ 

तन्दरन्ोद्ार उदितः पृवेमेव मया तव । | 
अङ्गानि मन्ववगः स्यादादेन इदु टौरितिम् ॥२॥ 
ततश्चतुभिः we स्यात् शिखा चिभिमटौरिता | 
चतृष्टयवयेः शेषाण्यङ्गानि षडिति क्रमात् ॥४। 
अरुगामसगाकल्पां सुन्दर! सुग्प्िताननाम् | 

विनेवां argia: षड्भिरूपेतां कमलासनाम् ॥५॥ 

अथ अष्टमं पटलम् | 
यन = 

पूवस्मिन् सप्तमे पटले दितोयायाः कामेश्वरोनित्याया विधानमुपदिश्यानन्तं 
aaa भगमालिनोनित्याया विघानक्रमसुपदिश्ति। aa षोडशेत्यादिना 

अस्य सा इत्यन्तेन श्रोकणतरूपेणष्टमेन पटलेन | aaa षोडशेत्यादिना विवि- 

धानि चेत्यन्तेन शखोकदयेन पटलाथानुटिशति ॥ २ ॥ 

तन्मन््ोदारइत्यादिना क्रमादित्यन्तेन asda षडद्गन्यासक्रममुप- 

दिशति । तत्र पूवं aatauzea | ्रह्ानि--षट न्यसेदिति शेषः । ्राद्येन-- मूल 
विद्याया ब्रायेनाक्तरेण ॥२॥ चतुषटयत्रयेः- चतुभिथतुभिरत्तरः। Tapia 
कवचनेवरास्त्राणि | अत्रापि प्राग्वज्नातियोजन' कुयात् ॥४॥ 

अरुणामित्यादिभिमदात्भिरित्यन्ते स्विभि; sacar: सपरिवाराया नित्यपूजा- 

ध्यानमुपदिशति. तत्र कमनलासनाम् ~ म्ब॒जामन् स्थिताम् | बामबादहभिरूडीदि- 



म पटने | पूज्यगक्तयादि कथनम् । १४५ 

कल्हारपाशपुणड़ च काद्ण्डान्वामवाहहभिः । 
द्धानां दन्निणं : पद्ममङ्शं पुष्यसायकम् ॥६॥ 

तघाविधाभिः(१) परितो रतां शक्रिगगस्तुतः | 
्रत्तराल्याभिरन्याभिः स्य्मरन्प्रादमद्ात्मभिः॥७9॥ 

पञ्चच शच्छतागेम्त रूपिणी शक्तिपञ्चकम्(र) | 
सप्ता्ञर च संयोज्य गशक्तौम्तत् सङ्का यजेत् TI 

मदनां माहिन लोलां जग्धिनोमुदयमां शुभाम् | 

ल हादिन द्वाविणों प्रतिं रतिं रक्तांमनोरमाम् tet 
सर्वोन्प्रादां सवसुखाममनङ्ा(३)मभितोदयमाम् | 
अनल्यां व्यक्तविभवां विविधन्नोभविग्रहे ॥१०॥ 

एताः स्यः शक्तयः पञ्चपञ्चाशड़ः शतंद्यम् | 

ताभि्वतां तु at देवों पृजयेदाञ्छिताक्चये ॥११॥ 
a A ~ — — 

क्रमतः ॥€॥ तथघाविधाभिः क्ति गगोरितयु fa: सखातन्वयात्। अन्याभिः-मदनामि- 

ल्यादययाभिरक्तरणशक्तिव्यतिरिक्ताभिः! स्मरोन्ादमदात्मभिः स्मरोन्मादयमदश्च येषां 

एतददिशेषणं सवंगशक्तिगगणसाधार णम् (४) ॥ ७ ॥ 

एवं) पञ्चविंगशदित्यादिना aaa टेव्याः परिवारभरूता मन्तात्तरात्िकाः पञ्च- 

विंशच्छतमङ्कयाताः शक्तोम्तावत्म्ाम्तदिदाग्योपदिश्ति । एतदुक्तं भवति-- 
मविन्द्कं दादगस्रसुखा यं तदनु Ararat पञ्चतिंगच्छतसह्याकानि क्रमतः 

प्रलयेकमुच्चाय तदुपरि रूपिणो गक्तिपादुकां परूजयामोव्युच्रत् तन पञ्चतिंगदधिक- 
शरतविद्या्नरमङ्कयाका विव्याम्तावत्मद्धग्राः गक्तय् सम्भवन्ति ॥८॥ 

मदनामिव्यादिभिर्वाच्किताप्तय इत्यन्तस्विभिः श्रोकं विंशतिगक्तिभिमंन्वाक्लर- 
शक्तिभिय्यावरगदयसमुपदिगति । aa विविधन्नाभविग्रह- विविधविग्रहा नोभ 

विग्रहा च ॥८॥१०॥ एताः स्य; गक्य इति । मदनादययाभिविशतिशक्रिभिगन्नरो- 
ज 

(१) तथाविधापि इति qe पु ae | (२) गक्तियच्चमम् इति ae पु* पाः 

(३) मुषामौना मभद्भामिति ae पुः प्रा (८) wanfanarn माधारणमिति मा go पा०। 

, 9 



१४६ मनोरमाख्यटौकासदहिते aaa 

अथ yond देवि | शु सर्वाथंद्।यकम् । 
येन fara’ वशे भूयाद्पि स्थावरजङ्गमम् ॥१२॥ 

चतुरखद्रयं क्त्वा कुर्वाट्द्वारं तु पश्चिमं ¦ 
aaa पञ्चदलं क्त्वा तत्कणिकागतम् ॥१३॥ 

योनिद्ययं(१) aaa ति्यमेखाविधानतः | 
परञ्चवि' wad सद्धायोनयः(२) परितःस्िताः ॥१४॥ 

अग्रादिलोमगास्तास्तु Wat: संस्याप्य GRA | 

मध्यं दत्तचयं कुर्या त्च विंशतिरेगखया ॥१५॥ 

निष्याय तावतीर्योनीर्मदनादययाः समचयेत् | 

anata तभितो यजेदङ्गानि षट् क्रमात् lel 

alfa: nfafta पञ्चपच्चाशच्छतं शक्तय इत्यथः । (३) दयं - आआवरणयो रितिगेषः | 

MAIS: णक्तयः- प्रोक्क्रमेण अआआवरण्दयसित्यर्धः ॥११। 

aq ॒पूजेल्यादिभिनंराधिपानित्यन्तेरद्धिकंस्वथोदण्भिः शोकंर्देव्या नित्य 
पूजाक्रमं तत्फलानि चोपदिशति । तत्र येन ` पूजाक्रमेण ॥१२॥ चतुरखदयमित्या- 

दिभिः क्रमादिव्यन्तेखतुभिः ोकौरेतटुक्तं भवति--अन्तबदहिविभागैन aque 
लान्तरालां समचतुरस्रां वोथीं कत्वा तस्याः परथिमदिग्भागतो मध्ये EN छता 
तस्य aq मध्यं पञ्चटलकमनलं विधाय उत्तदययुक्तायां तत्कणिकायां सम- 
वरिरेखां कणिकामध्यत्तस्ुष्टाखतयां यथामान' योनि' क्त्वा ( तस्य एकां रेखां 
चतुविंशतिधा विभज्य तेर॑गेस्वयो विंशतिचिज्वानि क्त्वा तस्यास्तिरूषु रेखासु 
तथा क्त्वा तषु एकांग्मानमभितस्यक्ता तदन्तः प्राग्वत् समतिरेखां योनि 

विधाय ) तस्या योन्या एकां रखामेकविं शतिधा विभज्य aq विंशतिचिड्कानि 

रेखासु प्रत्यकं कता तेषु बाद्याभ्यन्तरचिद्क घु fastssfafa क्रमेण पञ्च- 
चत्वारिण्रेखास्तियगरपाः प्रतिपाश्व विलिखेत्। wa aa बाह्यरेखाग्राणि 
आन्तररेखाग्राणि च विकोगानि पञ्चत श्टधिकशतसं ख्याकानि भवन्ति । तदन्त 

- 

(१) योनिध्ववमिति qe ge ae | (2) aiff केलाचतत्मङ्यायोनध इति qo yo ale 

(3) दव्रौरावर्णग्रोरिति do Yo पा; पञ्चविं गच्छत मङ्गा इति Alo Je Ale | 

t कत्वा इति म पुर पार ( ) एतचिन्हान्तगैतौ गन्थः टो° go नाभ्ति। 

~ ~~~ -~ ~~~ ~~~ 



7 =H पटने | पजाक्रमतत्फलादिकयनम् | १४७ 

तन्प्रध्ये भगमालां तामावाद्ोक्तं खरूपिगोम्(१) | 

संस्थापनादिभियुक्तामच॑येदुपचारकः ॥१७\ 

अध्यमङ्गश्च सूलेन संसाध्याभ्युच्य AAA: | 
दारस्य UAT गागद षणशक्तौस्तथाऽचयेत्(२) ॥ १८॥ 
शब्दस्पर्भ तया रूपं रसं गन्ध' च Osa | 
तदन्तहत्तयोम॑ध्ये षडङ्गानि तथाऽचयेत् ॥१६॥ 
तदटन्तभगमालायां मद नादयाम्तथाऽचयेत् | 
मध्ये च देवौमभितो (षड ) यजेतान्यावुधान्यपि(३) ॥२०॥ 

ततो देवो षोडशभिमपचारेरूदौरितेः | 
पजयेदादयवगंन बिदध्यात्तदलिद्रथम् ॥२१। 

स््यस्रेखात्रयस्प्टरेख wan an fama तदन्तरेऽपि तद्धरामपञ्चमांग्मान- 

श्रमेण वत्तः निष्पाद्य तयोविव्क्भपोड़णांशसदहितं faa विगुणोल्लव्य- 

तत् समुदायमानं दशधा विभज्य ay एककांगचिद्धानि परितस्तहत्तदये दश 

an विधाय तेषु क्रमेण वाद्यादाभ्यन्तरं तम्मादाद्यमिति गोम्रूविकाक्रमण तिये 
gm विंशतिरेखा विलिखेत् । एवं ad वाद्यरत्तस्यष्टाग्राणि अआन्तरवन्तस्पष्टा- 

afm च ararafua विंगतिसङ्यानि सम्भरवन्ति। अन्तवदह्धिविभागीन 
चतुरङ्गनलान्तरानां समचतुरस्वां Tat तपु aay उक्तक्रमेण उक्ताः wat: पूजयेदिति 

॥१२।१४।१५॥१६॥१७॥ WA सखात्मादोनि । स्रूलतः-- सूलविच्या । पूववत् 
सखरूपिणोति त्र्रमदितम्॥१८॥ तदन्तत्रत्तयोमध्य- पञ्चदल पद्मस्य क गिकाघ्रत्त- 
इयवोध्याम् । ama वायव्यादिक्रमेण तदटन्तर्योन्यो मध्यस्यपञ् वि गच्छत मङ्कातरि- 

कोणमध्येषुग्राद्यप्रादक्तिखेन॥१८॥ तदन्तभगमानलायां - व॒त्त(ह)यो मध्यस्थविंशति- 

व्रिकोणेषु मध्येऽय टेवोमभितः एतदुक्तं भवति तदन्तवत्तवोयोमध्य टेव्याः षडा 

gaia, तां चत्तवोधीं तिययेखापट्कोगं पोटा विभज्य देव्या वामाधरदहम्त- 

meta द्तिणाधरदम्तम्धान्तानि(४ अग्राद्यप्रादन्निखयेन क्रमेणाचयेटिति ॥२०॥ 

श्राद्यवगन -- मन्चाद्येनान्नरण मामिति गेपः । सूलमन्ताद्यक्तरं सविन्दुकं दादश 
--- ---- 

(१) स्वच्पतामिति मृ~ पुट पाः ( ) रागद् पररक्तौमयाचयचत् दृति मू: पुट पा | 

(३) आयुधानि az इति qe qe पाः (४) दम्नादीनि इति टौ" Je पा | 



१९ मनोरमाख्यटोक(सदहिते aaa 

जपेदष्टोत्तर णतम टेव्यास्तु निल्यशः | 

प्राग्वद्ग्निमुखं क्त्वा Ba # कुर्याद शांशतः ॥२२॥ 
+ oN + ~ S + . 

संयोज्य faet तां प्रायो(१) मूलेनाभ्यच्य तां तथा | 

सखवात्मन्य॒द्रासयेटुक्तप्रकारेण महेश्व रोम ॥२२। 
टेव्यात्मा वशयेदिप्वं नरनारौ नराधिपान् | 

काम्यहोममधो वच्य नानाभौ्टा्िदायकम्(र) ॥२४॥ 

चिमध्व a: पुण्डगीकीर्होमाद्प्रा वशं नयेत् । 
Maa राजानं ATT वेग्यकम् ॥२५॥ 
उत्पलेवशयेच्छद्र' वनितां जपया इतेः । 
fad MAMMARY स्यादः कमले तात् ॥२६॥ 
A A C7 ek ॐ ^ 

के रवेर्वाहनावािवे(द्)रपुव्पं महद्यशः | 
oN + ॐ EN oN . ~ 

सोाभाग्य' चम्पकः fag (3) रक्तसांगन्िक' BAT ॥२७॥ 

तगरेवस्वसं सिद्धां GAT षणाप्तये । 
aya: कन्यकासिद्धां cart: स्वणंसिद्धये ॥२८॥ 

स्वरं सर्वासामावर णगक्तोनां मन्ताक्तरं कुर्यात् इत्यथः। बलिदयं- पूजारश्म 
NEMA पूजावसाने कुरुकुन्नासपात्त्या च । सवेत पूजादाववसाने च 
नाथा्चनं कुर्यादिति मम्प्रदायार्थः ॥२१॥ दशांशतः - क्रमहोमानन्तरं जप- 

दणांशमूनलमन्तेण होमं कुर्यात् । एतत् सर्वामां साधारणम् ॥२२॥ (8 उक्तप्रकारेण 

प्रधानटेव्याः पूजावमाने उक्तेन क्रमेण ॥२२॥ देव्यात्मा - प्राग्वन्रयासदेवोरूपादइय- 

भावनयेत्यथः | अत्रापि पुरश्चरगाथं कवलं दशसाहख' विद्या जपित्वा तद्द श्णं शं 
तपणादिकं कुर्यादिति मम्पदायाथः ॥२४॥ - 

काम्यद्टोममित्यादिभिः परमेवरोत्यन्तेर्दाव्यः पञ्चभिः aa: नानाविध- 

द्रव्यो नीनाफलावािसुपदि शति | तत्र fanaa: - ति्मिधूनि - aera 
ere ----- ` 

५ क्रत्वा इति He Yo पार | 

(१) विद्रा तं प्रानम् इति qo qe पा.| (२ भोाविधायिकाम्इति a yo ate | 

(४) samam इति ao पुम्तक्घ पाट् | (२) fay रतम गचस्िकंर्हुतेरिति म् प° dle | 
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क्िंगुकेरंगशुकावाप्ना पाटलः पण्रुसिदधय | 

Tala: सवसिड़ां हामयेत्परमभ्रवरि ! ॥२८॥ 

aq यन्तागि वच्चामि वाज्किताघप्रदानि त् | 
चन्टनागुरकपु रकम्तृरौकुङमलिम्वेत् ॥३०। 

सर्वागि सवतो यन्ताग्वभौष्टावािकामुकः | 
सुवणं रजते ताम्र AAR भजपवक्े ॥३१॥ 
धारण लृधि atest कण्टे कथ्या प्रकोष्टे | 
निधाय क्रापि पूजां वा कुर्यादयन्वाण्येषतः ॥३२॥ 
GERM दत्तयोमध्ये कुत्वा तन्द्रध्यतस्तथा | 
alfa बिलिष्य aaa मायां साध्यसमन्विताम् ॥३३॥ 

बिलिष्य कोागचितये (१)बद्कि षट्क्केपि संलिग्देत् (2) | 
एकोकतत्तयोमध्ये Tarifa समालि डत् ॥२४॥ 

वहिमाहृकया (३) टय घ्रत्तान्त विन्दु युक्तया | 

एवं यन्वागि aan टं णभिद णभिभवेत् ॥३५॥ 

क्तौद्रदग्धदध।नि वा। अ्म्मिन् प्रकरगो मर्वाणि प्रोक्तानि होमद्रव्याणि तरिमभ्वक्ता- 

aa ज॒द्धादिव्यर्घः। aia काम्यहोमेषु ga स्वनित्यक्रमं निवर्व्यानन्तरं ast 

तत्तदिद्यायाः पर्वागाद्नोद्त्वा पश्चात् Wasa: wade तत्तन्म.लमन्तेण 

्रोक्तफलावापये ASA | होमेषु Baa होमान्ते wade मूलमन्व' जप 
दिति सवत्रममयः ॥२५।२६॥२७॥२८ ॥ TATA: --रक्तकुमुदरेः ॥२९। 

अघ चन्वाणोत्याटदिभिरङ़पत इन्वन्तंस्विभिः Ana AR AAT ATS (४)तन्त- 

माधारणं यन्वनलगवनद्रव्यं यन्लाधिकरणानि वन्वधारणप्रकारा योपदिगति usc 
॥२१।॥२२॥ 

घट कोणमिव्या दिभिविधीयत इत्यन्तः (म्विभिः) पड भिः श्रोकं यतुदगयन्च- 

निर्म्राणक्रममुपदिशति। तत्र मायां न्न स्वाम् । माध्यममन्िताम् प्राग्वत्तत् 
---- ---- tel 

+ मध्य इति मपा (2 व्रद्धिः इति माः Je Ie (२) मार्निखन इति माः ge पा | 

(2) वट इति ae qe पाः (2) aa इति ao Gam पाटः 
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चरमेऽखतषष्टां व शेषं संपृजयेच्छिषे | 
ज्या Wea CAAA माययाऽखतपञ्च कम् sel 
ततपञ्चक' ख्वरेभं दाद शौतिर्मायया तथा | 
a: षंण्टहोनेः (१) षष्टिः स्यान््रायया च तथा भवेत् ॥३७॥ 

ष्टा शतं wafer वग प्वरतविग्रहम् | 
तषां सर्वेत तन्वं ऽस्मिन् विनिवोगोविधौयते ॥३८॥ 

मायामष्ये एकमेकं मन्तारं च लिखेदिति सम्प्रदायः २२।२४॥ शेषार्णीनि क्रमेण 

वच्चविंशत्यधिक शत संख्यानि॥२५॥ चरभे च तुदं शयन्तं। अखतषष्टया-- वच्छ माणया 
SH दावोम्बुहृतसखेनेति | ज्या--जकारः | कं ` सकारः | दावः - ठकारः । अम्ब — 

दकारः | हत् - सकारः । खेन-- faa) मायया -- विसजनोयेन ॥२६॥ मायया 
तथा । विन्द् सहितेषु- सखरमेदादगोतिसं ख्यातेष्वखतान्नेषु विन्दु मपास्य सवत्र विस- 
जनोययोजनात् तान्ये वाच्तराणि ब्रशोत्यन्नराणि भवन्तोत्यथेः। षंटृोनेः- ऋ ऋ- 
qq इत्यक्षरविहोनेः। मायया च तथ्राभवेत् षण.ठचतुष्टयहोनेविसनेनोय- 
योजितेरपि षष्टप्र्तराणि स्य रित्यथेः ॥ २७॥ sed समसुद्िष्टमिव्यक्तिः 

षग ठचतुष्टयोपेतत्वात् | वर्णेषु- माठ कायाम् । अस्तविग्रहं-- वणपञ्चकमिति- 
शेषः । अत्र चतुदश षणटान् विनाऽखताक्राणां सङ्खया विंशत्यधिकं शतमेव | 
तेषां षण ठथुक्तानां षष्टिशतसंख्यानामख्ताक्तराणां चतुदंशनां यन्ाणां 

विरचनाक्रमोयथा - एकौ काङ्गलान्तरालानि तोरि त्तानि स्वभेग्णन्तवहिविंभागेन 
क्त्वा तेषु अन्तखखलतोवच्रत्तमध्यं वथामानं षट कोणं विधाय तन्मध्ये सम- 
fatai स्वाभिसुखां योनिं विलिख्य age नामोपैतां हन्न खामालिख्य 

तदन्तमीयांशे मन्वाद्यक्रमालिख्य वहिस्विकोगेषु uaa दितीयठतोय- 

चतुधा्तराखालिख्य वहिः षटसु कोणेष ्ग्रादिप्राद्तिणय न पञ्चमादिदश- 

मान्तानि वर्ण्णन्यालिख्य तददिवंत्तवोष्यां (२ एकादटगक्तरादोनि पञ्चविं शत्यधिक- 
nave मन्वगेषान्नरारिि प्राग्वत् समालिख्य तदहिवत्तवोष्यां तथेव सविन्दु- 
कान्यत्तराणि प्राग्बत् समालिख तद्वहिवत्तवोधःां तयेव सविन्दुकान्यक्षराणि 

्रादिक्नान्तानि समालिखेत् एतत् प्रथमं aaa हितोयादित्रयो- 

(2) ufsstattfa He Jo me | 

(2) एकविंगाक्तगदरौनि इति do go ot 
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चतदशानां aati विनियोगं गृण, प्रिये | । 
वश्यमाकषंगं स्तम्धमारोग्यं विजयं यियम् sel 

र्ना गजाप्वगामेषमहिषागामनु क्रमात् | 

नरनारौन्पाणां च प्रोक्तयोगेन साधयेत् ween 

aaa: (१) खललागः ललितारहितस्तु तः | 
निल्याचतुदे भागे श्चाप्येकषष्टिगतेन च ॥५१॥ 
षटपञ्चाशत्समापेतं चतुःणतमुदौरितम | 

तेयेन्वगचनायोगं फलानि च णु प्रिये! ive 

दशान्तेषु दादशसु aay प्रयमयन्लिखितान्नरदटगकोपरिस्थं ena दिनो 

aaa qatediaena एव क्रमेण दाद गसु समालिख्य वद्धिः Roa 

पञ्चविंशत्यधिकणतसं ख्यात्तरसिद्धययं तन्मध्वलिखितात्नरदणकदगमान्नराद्परि- 

तनमुपरितनमन्ता्तरमारभ्य हन्नखा म ध्यलिखितात्तरपृवाक्तरपूर्वान्नरावधि 

अत्तराणि समानिग्वेत्। चरमे चतुटशे यन्तं पटकोणद्धितोयकोगादिष 

पञ्चसु पञ्चाखताक्षराणि मविन्टुकान्यालिख्य वहिमन्तणेषाक्तरस्य वोध्यां विषण ठट- 

स्वराक्तरविक्लतानि सविन्टनि तदमतषछग्रत्तराणि ततम्तान्येव विमजनोयगुक्तानि, 

ततः सविमजनोयान्य खनपच्चान्नर्गाण za पञ्चविंशत्यधिकगलाक्तराणि ममा 

लिखदिति use il 

चतुटशानामिव्यादिना माधेदिव्यन्तेन छाक हयेन तेषां चतुद गयन्वाणां यथा- 

क्रमं चतुदणफनान्य॒पदिशति। तल प्रोक्तयोगेन समाधयेत्--धारणनिन्नेपा- 

feat ॥२८॥४० 

अगतार्गेरिल्यादिना उद)रितमित्यन्तनादाधिक्रन ata त्रयस्वि'गद्यन्त- 
निर्माणं मन्वान्नराणां संख्याविरेषान् daa tai चोप्रदिगति। aa 

तदुक्त भवति - षटयधिकप्रतमंख्येरखलाणं : पञ्चतिंगदधिकभतमंख्येः aaa 
fram, न्तलितां विना मृनविद्यारह्ितरन्ये यतुदभशनित्याविद्यात्नरेरकषष्टिशत- 
मड -ख्यातेय संभूय मंख्या षट पच्चागत्ममोपेतं चतुः्रतसुटो गितिमिति ॥४१। 

तेरिव्यादिना Ararat तयन्वागि तत् फलानि च प्रम्ताति। aa— 

तेः-- प्रोक्तं ख्येर षर: ॥४२॥ 
(2) चमनाख इति न° पुर पाः! 
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विकोगमष्टपचराज' वहिवुत्तदयं तथा | 

(१) विधाय मध्ये मायास्य क्त्वा नामविकोणगम् ॥४३॥ 

अन्तरालतयं fam ate: पचाष्टगामिव | 

चतुदं शागंमालिष्य हत्तमध्ये तु माद काम् ॥४४॥ 
विलिखःार्चाह तजपसे कसिद्धानि याजयेत् । 
safe wad यन्त' सशक्यखतपञ्च क : ॥४५॥ 
ज्वरे घोरे शौतिकायां तघा चातुधिक्षे गदे । 

स्फोटे मसूरिकायां च नेवाभ्यां कुल्लिसंभवे ॥४६॥ 

तिकोणमिल्यादिभिः पञ्चकं रित्यन्तंस्विभिः ala: प्रोक्तः षट.पञ्चाशचतुः 

ण्रतवरशैर ख तपञ्चात्तरेः शक्तयाख्यया ज्ञ खया च॒ त्रयस्वि शद्रूपयन्तविरचनाक्रम- 
सुपदिशति । तत्र aaa भवति इष्टमानेन भ्रमेण इउत्तदयमन्तवेहिविभागीन 
एकाङ्लान्तरालं faa तदस्धाङ््लान्तरालेन aia कणिकां तददिरत्य'- 

गुलान्तरालेन वृत्तेन कणिकां तद हिस्तगङ्कल्यन्तवोव्यामषटपताणि च कत्वा कणिका- 

मध्ये समविरेखां कगिकावत्तस्पृष्टास्रतरयां योनिं कत्वा aa प्राखन्नामो- 

पेतां हन्न खामालिख्य acau fay प्रोक्तसङ्ग्व्वक्तषेषु ्रादितः ad कणिका- 

वत्तयोन्यस््रान्तरालतये तयं afetey पत्रेषु अग्रादिप्रादक्तिं ना्टात्तराणि 

चैवं चतुरे णाक्षराण्यालिख्य वाद्यवृत्तवोष्यामकारादित्तकारान्तां माढकां तथेवाभि 

लिखे त् एतेष्वक्तरेष्वादितः चतुद गभिरक्तरेः प्रथमं यन्तम् ' एव प्रोक्तचतुदेशः- 

्रादुपरितनं चतुदेशभिरन्तरेदि तोयं aay एवमुपरिस्धेचतुदंशभि्तुदंश- 

fat. क्रमेगन्यानि च तिंण्यन्तागि चरमयन्वम् । तरयस्िंशव्यन्तविनियुक्ता 

वगिष्टा्नराष्टकनामतपञ्चान्षरेण ज्ञे खया च ua aqenfutat: कुर्यात्, 

एवं aaa natin कत्वा प्ूजाहोमजपाभिपेक विनियु ज्यादिति। अत्रा 

च†जपादिकं wan तत्तच्रिखिताक्तरेख. एव सवत्ाक्तर्न्तेषु विधा 

नम् ॥४५॥ 
mS = ध NOS च त ~ 

ज्वरत्यादिभिरोष्वरोत्यन्तेयतुदेगभिः स्रोकंस्रयस्वि'शव्यन्ाणां क्रमेण 

तरयस्तिंगत्फनलान्य पदिशति । तत्र॒ चातुधिके-- चतुथ दिवसेषु पोड़ाकरश्णन्ति 
~= — ————_—— 

(१) विधाम्यमध्यमादाथ्य इतिम् ° Jo पाः 
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यन्न राक्नसगन्धवेपिशाचोग गपीडने । 
वालग्रहार्ती दौर्भाग्ये zeae वैरिपीडने ॥४७॥ 
वादे चोन्प्राद्ने(१) गाजक्रोघे चोरभये तथा | 

डाकिन्वादिगगेः og भिराक्रान्लां awa: ॥४८॥ 
प्रमेहकामलाकटि टोषजेषु fay क्रमात् | 
योजयेदुक्तविधिना चयस्िशदितीऽ्वरि ! ॥४९॥ 

कामेपवर्यादिनिल्यानां साधारगसमचंनम् | 
am देवि ! प्रबच्यामि सर्वाङ्गाङ्गित्वयोगतः (२)॥५०॥ 
तासां पञ्चटणशानान्त॒ मन्ववर्णाः समोरिताः | 

शतद्वयं षग्गवतिं तेश्चक्रं तव पृजनम् ॥५१॥ 
प्राक प्रत्यग्ट्निगोद् कच रेखाविंशतिमालिखेत् | 
तेन कोष्ठानि जायन्ते चतुरखागि परावति ! ॥५२॥ 

ee 

कागदे i ४६॥४७ ॥ we भिराक्रान्त्यामिति पड़ विधानि फलान्य यन्ते ॥ ४८ ॥ 

easy विषु-बातपित्तश्रेमजेषु रोगवगपु fafaag, उक्तविधिना-श्र्चाजः 
पादिना live 

कामेश्वर्यादोत्यादिना waa ललिताया अङ्गभ्रूतानामन्यामां ( पञ्चदशानां 

नित्यानामन्योन्यांगित्वेन तामां ) पञ्चदगप्रकारं साधारणमचनं प्रम्तोति। तत्र- 
कामेश्व्यादिनित्यानां --पञ्चद गानामिति गोषः ॥५०॥ 

तामामित्यादिना aaa ललितादोनां पञ्चदशानां तासां सम्भूय मन्वात्तर- 
सदासुपदिभ्य तेरत्तरेस्तासां साधारणं काम्यपूजाचक्रं च प्रस्तौति तव्र-तः-- 
प्रोक्तमद्धय ररः ॥५१। 

प्राकप्रत्यगित्यादिभिः परूजयेदित्यन्तेवि शव्या रोकः परिपूणपूजाचक्रनिर्मागां 
पूजाक्रमं परूजोपकरणविगेषादिकं चोपदिगति। aa प्राकप्रत्यक् दत्यादिभिः 

क्रमेण वे इत्यन्तेरेकादगभिः ्रोकंस्तचक्रनिर्माणं तत्र पञ्चदणशनित्यानां पूजाक्रमं 
` = 

(१) न्प्रादके इति qe पा | 
(२) मर्वाङ्गानि प्रन्रोगत इति qe ge a 

2 i) 



१५४ म्रनोरमाख्यटोकासदहिते तन्तराजे 

श तवयं त्वेकषष्टया तेष्व शादिप्रदक्तिगम् (१) 

प्रदेणगत्या(र) विलिखे दावत् सह्य यथान्तरम् ॥५३॥ 

पञ्चषषटम्तेषु feq प्रागादिषु चतुष्टयम् | 

(2) अवशिष्ट' wate fener प्वेकोक्ततेषु च†॥५४॥ 

(४) मायां चतुष्टयान्तस्मालिखेदाञ्छितं क्रमात् | 

एकोनपच्चाशत्को्ठ ta कौभूते(न)ष तव वै ॥५५॥ 

ay aqenca afea wed तथा । 

लिखित्वा कर्णिकामध्ये योनिं ararett लिखेत् ॥५६॥ 

दलेष्वपि तथा शक्तिं चतुदंशसु संलिखेत् | 

भगमालां मध्यशक्तयामावाद्याभ्यचयेद्रहिः ॥५७॥ 

पञ्चिमादि तु वायुन्तमन्या AAT पूजयेत् | 

यथाक्रममिदं AMAT साधारगं भवेत् Wel 

मध्ये मध्ये (तथा) तु या पृज्या शेषास्तव दलाश्रिताः | 

यथाक्रमेग चिवान्ताः पृजयेदुक्तविग्रहाः wei 
ष 

चोपदिशति- तत्र यथान्तरा - पञ्चषष्टिरवशि्टानि कोष्टानि भेयुस्तधेत्यथः॥५२॥ 

।॥५२॥तेषु- पञ्चषष्टिषु । प्रागादिषिति । यथा प्रागादिदित्तु चतुष्टयं चतुष्टय मध्य 

तोऽवशिष्टं स्यात् । तेषु - चतुष्कचतुष्टयेषु एकोक्षतेषु, मध्यरेखात्रयमाजनेति 

शेषः ॥५४॥ एकोनपच्छाशत्कोष्टेषु-एकोभ्वृतेषु तत्र वे ॥५५॥ पद्म चतुदश 

दलं - समचतुरखस्वरूपेण मध्यत एकीक्षतदिग्गतचतुरख चतुष्कान्तसूत्ावधि 

एकोनपच्चाणशतकोष्टानि रएकीक्तत्य॒ aa waned ost कुथ्थादित्यधः ive 

मध्यशक्तवा-- मध्यशक्तिथ हृल खा ॥५७॥ अन्याः-चतुदंशनित्याः। Wal 

~ — - i — i 1 ll
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(१) fara इति qo Jo ate | t gq aft qe Jo ae | 

(२) प्रवेशगव्येति Ao qe qe | (८) माया चतु इतिमू° Jo Mel 

* प्राणादिषु इति Alo Yo ato | 

(३) रविश' sfa qe ge qc | 



=न पटने | पूजाचक्रनिमाणादिकथनम् | १५५ 

चतुरखदयं बाह्य क्त्वा ह्याराणि fea = | 
दाराणां पाष्व॑योः ATM प्वचयेट्दादश क्रमात् ॥६०॥ 

ब्राह्मो मादप्वर द्वारे पश्चिमे सव्यटन्निगे | 

कोमारौ Seat सोम्ये aes! च AT ॥६१॥ 
चामुण्डासु महालच्म याम्य वायुदि कोगगाः | 

देशकालौ तथाकार शब्दौ प्रोक्तक्रमेण वे ॥६२॥ 
पृजयेतप्रोक्तरूपेस्तु (ण) प्रोक्तरूपाश्च ताः क्रमात् | 
उपचारेरासवेश्च alae: सुसंस्क ते; ॥६३॥ 

—i <= ~ —= का ee ~ = — ny 

चतुदेशनित्यानाम् ॥५८।५८॥६०॥ पूवगे- हारे इति रेष: ॥६१॥६२॥ we 
मेतेरेकादगभिः च्नोकंरेलदुकतं भवति-- पञ्च(वि)षिंगत्ं गुलान्तरालं समचतुरम् 
क्रत्वा तस्माहुङ्कुलादन्तः समचतुरम्ः विलिख्य agate चतुर्दिं्ञ 

दाराणोति। श्रङ्गलमानेन ( समचतुरस्ः चत्वारि सखत्राणि) कत्वा aa 
मध्यं दच्चिणोत्तराणि प्राक्पञ्चिमान्तानि चेकंकेकाङ्गलान्तरालानि श्रवरा्टा- 
दशा्टादगसूत्राख्यास्फाल्य सव्वमध्यं एकोनपच्चागत्कोढान्येकोक्त्य तत्र ॒दत्तषटयं 
चतुरस सूत्रसपरष्टास्पुटिकया wan निष्पाद्य तन्मध्यं सकणिकं चतुदंशदलपद्मः 
विधाय तत्कणिकामध्यं वरत्तत्रपमृम्पुष्टां समविरेखां योनिं कत्वा तन्मध्यं EAT 
मानिख्य तद्वहिः पयि मादिवायुन्तं (areata) वामावतेन चतुदशसु दलेषु प्रतिदनं 

wae ममालिख्य तत्पद्मचतुरसाट्वदिः प्रागादिचतुटिक्त मध्यतथ्चत्ारि 
कोान्यन्तवंहिविं भागनकोक्षत्य तत्र हन्ने खां प्राग्बदाच्छितायंगभां समालिख्य 
बहिः सवेवाश्यपड़ क्रिस्थशिवादिकोष्ठमारभ्य प्रादक्निण्यक्रमेण प्रवेगगत्या waa 
क्रमं घस्मवत्यधिकशतदयमङः Sy कोेषु तत्सडः खानि पञ्चद गनिलत्या विद्याक्तराणि 
कामेग्व्यादिचित्रान्तं क्रमेण समानिखःा चतुषु सव वाद्यचतुरम् दारेषु पथिमादिः 
दत्तिणान्तं प्रादस्तिणयेन area: सब्यद्रन्तिणगार यो हि दत्र. मे गा भ्य. 

(बाया) बाह्यादिषु निक त्यन्तेषु कोणेषु टेगकालाकागणन्द्' Nat ममभ्यच्यं तदन्तः 

प्रागुक्तषु कोटेषु ईशकोषठादिप्रवेशगत्या प्रादक्तिणयेन पञ्चद् णएनित्याविदा- 

wim amma ofaafey चतदषु वाच्छितगभद्न्नंखामु 
waaay सवमध्ये च तामेव्र तदिव्ययाऽभ्य् पर्चिमादिवायुन्तं (area) 



१५६ मनोरमाख्यटो कासते aaa 

aya: पायसेदृग्धं : सुरते: सितसंयुतेः। 
काटलीपनसादीश्च फलेमघुभिरेव च ॥६४॥ 
aay: प्रीणयेद् at खल्यगीतादिभिस्तथा | 
एकरालं विराव वा पञ्चराच' तु सप्त AT ॥६५॥ 

नवरावं तथा Va मासं पूर्णाद्कं तुवा) 

बधे वा फाल्गुनान्तं वा सख्ात्समस्तातिनाशनम् ॥६६॥ 
ग्रहाणां प्रातिकूल्येष टौघेरागेषु saa | 
देबतानामधोत्पाते विविधे त्वभिचारक्षे ॥६७॥ 

दारिद्राविजयप्राप्रां दुरभिक्े शव पौडने । 
RD AAI घोरेषु YHA सवंकामदा ॥६८॥ 
पटे वा सुसमे क्त्वा वैदिकामण्डने त॒ वा(१) | 

AA तत्प्रो्तरूपं च प्रोक्त द्रव्ये(र)स्तथाऽ चयेत een 
` == - =--------- 

तत्तद्बाद्यदलेषु निल्यक्िनरादिकामेश्वयन्ताख्चतुटंशनित्याः समचयेत् एवमन्यासु 
चतुदेशनित्याखपि मध्यखाया अरनन्तरनित्यादि तत्पून्धनित्यान्तं तथार्चयेत् 

ईति ॥ ६२ ॥ 

पूजयेदिल्यादिभिः प्रूजयेदिव्यन्तेनवभिः ala: निवैद्यदरव्यविशेषां स्तत्र gst 
कालावधिं प्रूजाविधानसमयादिकं चोपदिशति। तत्र प्रोक्तरूपेः-- रक्तगन्धं - 
त्यादिना । साघक दति शेषः । प्रोक्तरूपाः- तत्र मध्यनित्यासमानविग्रहाभरणायुधाः 

वाद्यदलस्थाय्तुदंशनित्याः अत्र प्रोक्तनिवेदयद्रव्यविशेषाः। अस्मिन् पञ्चदशानां 

अह्ग्गिभावकाभ्यचनक्र मप्रो्तेयु पञ्चदशसु चक्रेषु faded: | ada सर्वासां 
पोड़गनित्यादोनां नमित्तिककाम्ययोरेत wig व्यविशेषेः पूजादिकं कु्य्यादिल्ुत्त- 
ta सयमेव वच्छति ॥६२॥ मधुभिः--कोदैः ॥६४।६५।६६ ॥ Sta रोगेष- 
वातायष्टमहोरोगेषु | सते- देवतानाम् । टेव ताप्रातिकूल्यत्रात् समोच्य faa 

ne ae i = त क — हमे 

(१) वेदिकां मण्डने aafa ae ge पा 

(२) wim दरञ्धरिति Alo Go UIs | 



cH पटले] व्याकुलक्रमस्नोकादिकथ्नम् | १५७ 

नमेरचम्पकाभोकपुन्नागबकुलाम्बजः 
मल्लिकामालतोजातौ शतपवोत्पलादिभिः woe 

सुगख्िभिम्तघाऽन्वेश्च पूजयेत्पृणमानसः | 
एतदिदयाभक्तिरूपास्तिय॒ तानन्ांश्च पूजयेत् ॥७१॥ 

aga att तु वा चेतत्ताकं बापि(त)परस। 

यजाधाहौना gfaa तु(वा) चावल्यस्यनं (सका) शकं ॥ 

ज्ञ मिणयप्राया रकं न(म) स कम्यल्यगावसं(ग)ध्वौ 
ध्वायाडौ (्वीष्ठौस्थालौ) मायेतगे | 
तिचिविधंवं (त्वे) तम्य. त(विल्यो) 

वितले माषुध्वौ गीचते ॥ ७४ ॥ 
जंदिपिष्ट एटसाचसेय ais (खाद्ल- 

कामाद्) पामत्वगौगडतनायगप्रौ 
(स्तोकषेल) मतत्वा्नि(त)मुदग्रपेत् या्चिमान्निलाविसस्परिक् 

चपेटेतकामध्वजः सुनोातरकौमधास्तु | 

(मोध्यात्वयो)त्यायो भृप्र॑रवासान्नोमूरेयसम्यकस्थिन् | 

माणेष्वपि मवत्र वेपरोत्ये उत्पाते -तिविधे दिव्यान्तरिक्तभोमलवेन प्रोक्ते ॥€७॥ 

दुभिन्ने-्रब्रह्णामे। कच्छ पु -देगप्राप्मायादिषु । पूजेषा पञ्चटशविधा ॥६८॥ 
प्रोक्तरपं -पञ्चदशनिव्यासाधारणाचनचक्रम् | सवत प्रोक्तेषु ग्रहप्रातिकूल्यादिप् 

्रोकरद्रव्यविगेपेः तत्तत्नित्यपूजाचक्रपु (न) पूजयेदिति मम्प्रदायः। अन्याय 
सखमस््रदायवहधिभूला नपि ॥७०।७१॥ 

श्रतःपर' नवत्यन्त' BASIN व्याख्यायत | 

चतुःघटितमापरताम्विःमप्व्यादवोऽष्टमे ॥ 

नवत्यन्तानकवि गा; Aral व्याकुलितात्तराः ॥ 

देवोतन्वायगामो वम्ततपादाम्बुजगेखरः | 



१५८ मनोरमाख्यरौकासदहितं तन्वराजे 

वेतेसतमागमातंरसिमदुग्न जनिन | 

पूयेषोन्तं ध्यज(श)सन्तः गुयो 

(लीगलालपैः)गशाल गी गात् धु । 
(गानधूमाचंसंशय)मावयोमस एष्टौण्डध्वौ प्रिये ण्नायेदिणे 

धातोधेगु Tawa परशयेडश्रस्मिन् योते । 
न तवषिदिपेत् रजः (यं)षिकुरसातेकतम् | 

न वामे ufea: साये वां तने परनिश्चात् aid i 

दयकषेलि(ऊ)डधुपैक लिमतं feria स्फ. जे । 
qa जं लदधविते विमधंदयदिज्ञ गण्डं | 

(रोसाणवि) निप्रार्माश्त॑यदानालखात्मयरंबाषाद्दौ । 

Waa (aaa पिषमफखास्यांसिघू । 

िकभमतं धौशेतपिम(वश्रि)च़न(शंःसलेसि | 

(से)शेष्वाच प्राकया(न्)त् दिसलिदतं व मिहं खापुलि । 

जातं दुगाभं यरं AYA । 
रन्तु लिवातः सखाताताललथयहिघडाततम् | 

लदुकां सप्रह दोसाभंवसरनिस्थरलां | 
लितक्षेफना तेशनालियुतेशिसधगल | 

ee - - ~ 0 —— ee 

साधको वाचयेत् AAATA व्याकुलक्रमान् II 

एष वाचनाश्चोकः--तिसप्तल्यादयः श्लोका नवत्यन्ता SUIT च । 

सुवोधा्था त्रपि wea व्याक्रियन्ते ततस्ततः | 

व्याख्यानमपि तेषां तु श्चोकं्व्याकुलितात्तरेः | 

og भिटि लिख्यते ay वाचयेतप्रोक्तरूपतः | 
गं सनिस्तमात्रावते; रःपभेवो ्वतोरव्रथमिकाम्यर्चानेमित्तिकाः कं रमान् 

स्वादिका क्रतः॥१॥ ल्यगुयोतस्तु कौलधारणंसतुतुगग (गुगु)योचना । ETAT: 

लिक्षिलतसतनः घनः मापुलो पुस ॥२॥ 



प्म पटले | व्याकुलक्रमश्नोक कथनम् | १५९ 

द्र क्वापुफ अयत् क्तितासयनिरप्यतसप | 
तवेदा्रावदतं शतं वपि दाते THe | 
feafa श्रायेत् वावर्ध्यादयं निरधोत्वातव्ये | 
waded दातदात् दसियदानिरताघ | 

हाकोयसास्यचत्माखधिपिसद्धाचित् चेत्रसि | 

दापिनतन्नाेवेदित्तनिपितताकुर्नवौ | 

चवत्यायः त्त नोवलन्प्रमयायाः रोचेत्तत्य | 

कति नवं भवति ay कौ चपान्यत् afar | 
नारुदेया समावसत्रावपि स्वराटन्तडयः | 

कौजपा च सणए्याचपांनवितत्धयोधा | 

रेसाकसान्त च मौम्परिमेसकाक्तं सदाद् | 

प्रोस्यवेगिषेत् त्वधोतोभसो AAT eee 
अथान्यं TM देवेशि | चक्रमदु तदणंनम् | 
Tamara बनितागव पव॑ तवज् कम् le 2 

यं लमंदातो Faas: धाकोतिरयं तु तत्। 
नसलेसि गेद्धाव प्राक तचं चोगः दि(शप्रं सत्यो ॥३। 
शस्य तड यां aq तं येत् वियोकुच्'र निमंलम् । 
दिशदोलिका wad यादोतुरिगसुचम् ॥४॥ 
योपूफपृल' रगत: यो इक्तिरितो wala । 
altae हावतः दाससिदिर्यावसः ॥५॥ 

तृस्वातस्राखदारप्राक चटंकच्यास्य Sait । 
स्याज एधो वयत् वा क्त् क्त कान्यमघरा सद् ॥६॥ 

श्र्ान्यदित्यादिभिरस्य मा दत्यन्तेदेगभिः ata: योन्यणवाख्यमभंगुर् 
_ a eee ~> 

£ (4 = क ms a € म~ aan ॐ ज F शै 

(2) एतावत्पय्यन्त AA AAPA Ble पुम्तक चाऽन्यधावतन् एप्रामय{नाववरुध्यतं कुषवा ग्रोकपतिनदपि 

न जरात धरादशपुम्तकं यराट्शन्यदरागि लिखितानि armas मुद्रितानि इति ध्ययम् 

we ~~ --=---- - ~ -- -- - 



१६० मनोरमाख्यरोक!सदह्िते तन्राजे 

aS विंशाङ्लमानेन कत्वा योनि(१)समे तले । 
तव द्वङ्गलमानेषु सूचाण्येकाद भाषयेत् ॥९२॥ 
तेनाव योन्योजायन्तं चिकोणनि शतात्परम् | 

चत्वारिं शच्च चत्वारि तेष मन्ताक्षराणि तु ॥<३॥ 

प्राद्निण्यप्रवेशे(न) तु विलिखेत्त निरन्तरम् | 
मधेयऽवशिष्टनवक्षे नववगंसमन्विते ॥< ४॥ 
नाथान्नव लिखेत् पश्चात्साध्याष्याकमंसंयुतम् | 

सर्वत विलिखेद्ध.यो(र) भूयोस्त्वावतनेन तु ey 
ACU तुतां साधां स्मरन्प्दनवद्धिना। 
दृद्यमानां हतखांतां मस्तकस्थापिताञ्जलिम् ice 

विकीगक्षेभौमालोललोचनामसगासुगाम् | 

वायुप्र त्पताकाख्यपटोपमकलेव राम् ॥<७ ॥ 

विवेकविधुरां मत्तां मानलज्जाभयातिगाम् | 
(३)चिन्तयेत्ना चैयेच्क्रमधां देवौ दिगम्बराम् ec 
जपादाडिमवन्धुककि'णुकादा : समचयेत् | 
अन्धैः सुगज्धिशे(षत्)फालि कुसुमां : सुगन्धिभिः ॥<<॥ 
चिसप्राचादायाति प्रोक्तरूपा ASTHAT ।॥५५ ॥ 

वच्छरौरपातन्तु छयेवाऽनपगाऽस्य AT ॥१००॥ 
~~ ~ ~ ~ न = -- - 

वनिता सङ्कलनं यन्तं aad तत्पूजाजपक्रमं aqnaaed चोपदिश्ति। aa 

मन्ताच्तराणि भगमालिनोविद्यायाः पञ्चतिंशदधिकश्तात्नरागि ॥८ १।८२॥०२॥ 

नववगंसमन्वितम्। अकाराटोनि पोडश सखरात्तराणि fem विभज्यान्छानि 

कादिक्नान्तानि अक्षराणि aan विभजेत्। wd क्ते ङकचट तपयसा इत्या- 

(१) 

(२) 

i a a 

योनिं म उति te Yo MMe | 
HA ्रावतति इति He Yo le | 

(३) विचिन्यमच॑यदिति ae geo पा०। 



न्म पटने) उपमदह्ारकथनम् | १६१ 

रूपतत्वमयो व्याप्षिरि्ति सम्यक समरित | 
अस्या निष्फालनाचित्त तत्त्व खात्मसात्कं तम् ॥१०१ ॥ 

इति श्रौघोडशनित्यातन्तेष गरौ कादिमतेऽ्टमं पटलम् ne 

दयो नववर्गा नवनायात्मका; ॥८४॥८ ५।८.६॥ कलेवरं - शरोरम् ॥८.७॥८८॥८९॥ 

प्रोक्तरूपा-मटनवद्धिना टद्यमानसिव्यादिना | अनपगा--श्रनन्यगा | Wa एभिः 

दशभिः aia taga भवति, ठत्तान्तः षड वि णाङ्गलमानरेखातरयां योनिं खाभि 
मुखों तस्या; कत्वा तस्या एकां रेखां हाद गधा विभज्य तेषु चिड्ान्येकाद ग क्त्वा एव- 

मन्यम्मित्रपि रेखादये fasiia कत्वा fasta चिद्कमिति क्रमेण एकादश Garr 

स्फालयेत्। एव ad चतु लारिंशदधिक णतं ararfu सम्भवन्ति। ay 

स्बवामोड्ादिप्रादकतिणय प्रवेशगलत्या भगमालिनोविदायाः पद्धति गदधिक शता्त- 
राणि समालिख्य मध्ये ऽवगिष्टनवके प्रोक्तनवव्गपितनाधनवकस्य प्रत्येकं Aaa 

राणि समालिख्य मत्र चतुश्त्वारिंश्दधिकगततिकोगण ष्वपि साध्वसाधककमाख्याः 

्रोक्तक्रमेण प्राग्वत् समालिख्य तन्मध्यं टेवोमावाद्य प्रोकक्रमेण Sat ध्यात्वा 
RAY प्रोक्रकानलात् प्रोक्तफलमवाप्रयादिति ॥१००॥ 

इति ग्रोषोड़गनित्यातन्वं घ॒ योकादिमताख्यस्य परिपरणस्य तन्स्य प्रपञ्च- 
सारसिंदराजप्रकागाभिधानेन योसुभगानन्दनाघेन विरचितायां 

मनोरमाख्यायां व्याख्यायां भगमालिनो नित्याविद्याविधान- 

प्रकाणशनपरं अष्टमं पटलं परिपगं 
परामृष्टम् ॥ ८ ॥ 

= जा Ee 

ग्रन्यसहुया | 

तिष्टिर्टमे aaa व्याखानवति नः | 
gat, गतात्पर' माद्मगोतिरिति atfaaa | 

a 



अध नवमं पटलम् | 

अथ षोडशनिल्यासु aqal शगु पावेति | 
निल्यक्निन्चाविधानानां तन्द्रन्वं प्रागुदौरितम्(१) ॥१॥ 

तदङ्गानि च aga तच्छक्ौस्ताभिरचंनाम्(र) | 

होमतपेगमेदां्च यन्ताणि फलभेदतः ॥२॥ 
निदिष्ट' क्रमतो वच्ये समस्तं परमेप्वरि । 

Taq Aad हदयं समुटौरितम् ॥३॥ 

ततो Rat Gaara दाभां द्वाभ्यां दयेन च| 

कुर्याच्छ षाणि चाङ्गानि करयोश्च न्यसेत् क्रमात् ॥४॥ 

तन्वे षड्ङ्मन्तोक्तं(२) तच तव Aza | 

न्यसेदङ्षटमूलादि कनिष्टायरान्तसूध्व गम्(४) ॥५॥ 

शेषं तलदये (५)न्यसत्वा हद्तस्तोनग साद्घयोः | 
त्वचि ष्वजे च पायौ च प्रादयोवर्णकं(६) न्यसेत् ॥६॥ 

अथ नवमं पटलम् | 

पूवस्मिब्रष्टमे पटज्ते ada भगमालिनोनिल्याविद्याया विधानमुपदिश्यानन्तरं 
qaqa नित्यक्ित्रानिल्याविद्याया विघानसुपदिश्ति। अय षोडशेत्यादि- 

विग्रदहादित इत्यन्तेन श्रोकशतरूपेणए नवमपटले। aa अरय षोडशेत्यादिनां 

परमे्वरोत्यन्तेनाध्यइन श्रोकदयेन पटलार्यानुदिश्ति। aa aaa प्रागुदो- 

रितं-हतोयपयरल इति शेषः । ताभिः परिवारणशक्तिभिः सादंमितिरशेषः | 
निदिं अरयजातमिति शेषः ॥२॥ 

आ्आद्येनेत्यादिभिन्येसेदित्यन्तरद्ीवैस्िभिः aa: पड्द्न्यासक्रममुपदिश्ति | 

ततर दाभ्यां - विदयात्तराभ्याम् | शेषाणि-- पञ्च क्रमात्॥२॥४॥ तत्र षडङ्ग मित्यादिना 
= 

(१) निचयक्किव्राभिधानं त् तन्मनतोद्वारमौग्ता sfa qe go mei (४) कनिष्टान्तखभूषंगमिति qo geate | 

(२) तच्छतिःम्नाभिरचनम् इति qe ge ate | (५) न्यस्वहदरक्रोवनमर्ये fa qo go पा०। 

(3) पड़ड़ग्रन्वौक्रमिति ae ge पा०। (६) पाद्योर॑न्यकान्धसेत् इति we go ate | 



म पटने | पड्ङ्न्यासक्रमादिकयनम् | १६२ 

अरूगामा(१ रणाकल्ामरुगां शुकधागरिगोम् । 

अरुगारूग्विलेपां तां चारस्य रमुखाम्बुजाम् ॥७॥ 
नेववयोल्लसदक्तां भाले घर्माम्बमो कतिकः | 
विराजमानां मन्टारलसददं न्दगेखराम् ॥८॥ 
चतुभिर्वाहभिः crag पानपावकम् । 
अभयं विभ्रते पद्यमध्यासौनां मदालसाम् ici 

ध्वात्वेवं प्रूजयेच्चिलय क्ििन्नानिव्यां(२) खणक्तिभिः | 

च्ोभिगोमोहिनोलोलाविकोणागिष् शक्तयः ॥१०॥ 
निलया निरञ्जना fant कदिनो सद्नातुरा। 

मदद्रवा द्राविणी च(३) बिधानाचाष्टपचगा tie zu 

मदाबिला मङ्गला च Aaa मनखिनो | 

मोहाऽऽमोदा मानमयो मायामन्दामनोवतौः(४) ॥१२॥ 

चतुरखगताः GIA मदारुगचलेल गाः(५) । 

मध्यनित्या समाकारवगंवादायुधान्विताः(६) ॥१३॥ 

~~~ 

न्यस्त्वा इत्यन्तपादाधिकश्चोकोक्ताघः प्रागवास्माभिरभिदहितः। त्चि--मवाङ्गे | 

ध्वज-- मेहने । पायो- गुदे । पादवारेकमक्तरमिति Wa: ॥५॥६॥ 

श्ररुणासिव्यादिभिमदानसां इत्यन्तेम्िभिः देव्या निव्यमपर्याध्यानं are: 

( षडङ्न्यासक्रममु ) ofenfal aa चतुभिर्वादुभिः- वामोद्धादिवामद्तिण- 

क्रमेण ॥७॥८॥९८॥ 

ध्यातैवमित्यादिभिरन्विता इव्यन्तयतुभिः द्ोकीम्तद्ावरणगक्रोरुपदिगति | 

तत्र मोदव्यकागक्तिः अ्रामोदा इति च ॥१०॥११।१२॥१२॥ 
न्क ~= ----- ~ - = ~ — Sp ~= ` ~ ह ६ 2 

(1) ममर्गाकन्यामिति a- पु aie | (४) मयामन्द्रम्मिना च sia ae qe 

(२) निन्यंकिव्रां इति मा पुः aie | (५) विनलत्नणा इति ate पु पा०। 

(3) द्रविकौचाष्टति ae पु: प्रा (६) वगव्राद्यायुवानिचति ae qe प्रा 



१६४ मनोरमाख्यटोकासहिते तन्तराज 

चतुरखद्रयं क्रत्वा प्राक् प्रत्यगृद्वारसंयुतम् | 

तन्प््येऽष्टदलं(१)पद्य' तन्द्रध्ये Aaa तथा ॥१४॥ 

TH षड्ङ्गमृलाभ्यां कत्वा तां प्राङमुखोऽचयेत् | 
चतुरखं प्रचिमादिनि त्यन्तं यजेच्च ताम् ॥१५॥ 
दारपाण्वेषु कोगेष fea ता दश पजयेत् | 
तदन्तरा टपवेषु पश्चिमादिप्रदलिणम् ॥१६॥ 

अचयेद ट शक्तौस्तास्तटन्तयोनिकोणगा; | 

अग्रात् vetat faa: शक्तौश्चोक्तविधानतः ॥१७॥ 

कणिकायोनिमध्यस्देगे वायु शवङ्किषु | 
निक त्यां पुरतोदिन्न यजेदङ्गानि षट् क्रमात् ॥१८) 
ततो देवं तु तां निल्यक्तिन्नानिव्यासुदौरयेत् | 

उपचारेर च॑येच वलिं दद्याच्च पुवंवत् zen 

तद्ग्रतो जपेदिदां सहख' यदि वा शतम् | 

ततोऽभाच्यं शिवां होमं कुर्यादक्रमेण तु ॥२०॥ 

चतुरखदयमित्यादिना area gat नित्यसपयाचक्रसुपदिशति। aa 

चक्रनिमाणं सुकरं कत्वाऽचयेदितिशेषः ॥१४॥ 

अध्यमिल्यादिभिश्रेदिव्यन्तेरष्टभिः atacat नित्यसपयाक्रमसुपदिश्ति | 

तत्र प्राङःमुख इति waa साधारणम् ॥१५॥ ददारपाश्वष्विति, एतदुक्त॑स्यात् - 

मदाविलादययाः ema: चतुरखं पथिमदहारदल्तिणदिम्गतकक्ञामारम्य वायु 

सोभेशानदितु पूवे दारस्य उन्तरदक्तिणाश्वयोवद्ियमनिकर fafeg च पूजयेदिति | 

पञ्चिमादिप्रदक्निणं- देव्या अग्रमारभ्य प्राद्तिरयेन | wea सवेपरिवारशक्तिसाधा- 

रणम् ॥१६॥ ताः- नित्यादास्तिसखः क्षोभिराद्याः । उक्तविधानतः-- एवमुक्तक्रमे 

TAA Qo वायोगेत्यादिषडद्गावरणाचनक्रमः Waa दिषडङ्गाचेनविधाने साधा- 

रणः | पुरतो - देवतायाः॥१८॥ उपचारैः - पोड़णभिरितिशेषः । पूः वत्--षोडशा- 

८१) wa 1s दनं इतिभू° 



<म पटने) विद्याप्रयरणादिकथ्नम् | १६५ 

आज्यसिक्ताघसाऽऽज्येन पुष्यं at सौरभान्वितः। 
जहयात्प्रावदुदि तसङ्गा प्रावत्समाप्य तत् ॥२१॥ 

Wal देवौमथ तां खात्मन्युद्रास्य aaa | 
न्यासं क्रत्वा स्तोवयुगं जपित्वा तन्प्रयश्चरत् ॥२२॥ 

विद्यायाः साधनं(१) सम्यक् समौहितफलप्रदम् | 

ym देवि ! प्रवच्यामि प्रयोगां यता भवेत् ॥२२॥ 
जितेन्द्रियो हविष्यागौ विसन्ध्यार्चारतो जपेत् | 

प्रागज्ञन्नं तह शां शं Hag च तपंणम् ॥२४॥ 
मध्कपुष्यं मध्वक्तं वकुलोल्यं रथापि वा । 
चन्द्र चन्द्र नकस्तु रौवासितेम्तपयेज्जले: ॥२५॥ 
ततोनिल्या(र)प्रयोगाहोनिल्यार्चानिरतम्तघा | 

सहखजापौ ASA: कुय्यादक्रं न चाऽन्यघा ॥२६॥ 
~व ~ — 

्षरमन्कुरुकल्लाविव्याभ्यां वलिदानमाद्यन्तयो रित्यघः ॥१८॥ उक्तक्रमेण । BTA 
--श्रग्निमुख'दिकं कत्वेत्ययः ॥२०॥ अन्धसा — Aaa । प्राग्बत् - नित्यपूजाक्रमेण । 
उदितसङ्कय -जपद शां ग ङ्म् | तत्--हवनम् ॥२१॥ ब्रभ्यच्े --मून् विद्यया | 

पूववत् तेजःस्वरूपे  स्वान्तर्यो जनम् | May -- पञ्चश्नोकरूपं दादशश्नोकरूपं 
च । एष स्तोतरयुगजपः सवनित्यामाधारणः । तन्मयः -- प्राग्वत् ॥२०॥ 

विद्याया इत्यादिभिरन्यया इत्यन्त्तुभिः श्लोकविद्यापुर्रगप्रकारमुप- 
fenfa | Aa यतः- माघननतः 123 तिमन््याचारतः — fanaa ललितासाधन- 

वत् भजनपरः । weaqaa विद्याया ग्रुगानुरूपमन्तरन्त्नक्रमेण ॥२४॥ 

मधृकपुष्यं रित्यादिना BA यथाक्रमं पुरथ्चरणदोमतपणद्रव्याणगि कथयति। 

aa (वि) मध्वक्तेः- तिमधुमिक्रंमधृकपुष्यं जुदयादितिभेषः ॥२५॥ उक्तान् प्रयोगान् । 

नित्याचनानिरत इत्यादिना एतदुक्तं भवति-पुरथ्रणानन्तरमपि नित्यार्चानिरतः 

प्रतिदिनं मदसखजापो विद्यागुसभक्तः माधकः प्रयोगाद्यभिज्नः नान्यमिति 

(नान्येति) सवंद्रेवतासाधार णम् ॥२६॥ 
—— का ee ———— eee 

(2) fan मान्प्रतं 3fa ae qe oI (२) विप्रप्रय्ागा्हा इति माण Je Te | 



१९६६ मनोरमाख्यरोकासदहितं तन्वराजे 

पदं रक्तौ म्विमध्वकतैर्डो माल्च्मीमवाप्र यात् । 
तधैव कौरबेगतरङ्गनास्तु वशं नयेत् ॥२७॥ 
समानर्पवत्सायाः शुक्तायाञ्च WIAA: । 

NOR Cn 
मलिकामालतोजातौ शतपरवेह तेभ वेत् ॥२८॥ 

कौतिविदाघनारोग्यसीभाग्यविजयादिकम् | 

आरग्वधप्रसृनेस्त् चतौ द्रात बनाद्ुवैत् WEN 
स्वर्गापिः स्तम्भनं Wat: दपादौनां क्रधोऽपि at | 

= = सूने > OR 
आज्याक्तेः करवोरोत्यं  प्रसूनेरसग ते; ॥२०॥ 

रक्ताम्बरागि वनिताभुपमच्य वशं तथा । 
भूषावाहनवाणिज्यसिद्धयश्चास्य वाञ्किताः ॥३१॥ 

= aN गरे = य ~ 

AAT: सर्षपैर्मौरेरितरेर्वा(स्य)ऽय SAA: | 
तत्तेलाकतीनिं शामध्ये त्वानयेद्राज्छितां TIA ॥३२॥ 
\ = 0 = निश 

TATA हयात्कष्णा(१,दरपुष्प निशान्तरा । 

मासादरातेः(र) तौव्रातिज्वरेण भवति घ वम् ॥३३॥ 
>> st ¢ - 

आरुष्वारघ्रताभाक्तंसट्बोजंनिंशि होमतः । 

शतो व्रणानि सयुं साध्यानि चिकित्सके: ॥२६॥ 
तेरेव ज्वलिताङ्स्तु रिपुर्याति यमालयम् | 

तथा तत्तेलसं सित वीजं रङ्गा र कं र पि(३) ॥२५॥ 

पडीरित्यादिवघधमिल्यन्तः षड भिः श्लोकंनानाविघदोमतोनानाफलावास्षिसुपः 

दिशति। तत्र समानरूपवत्सायाः -- PRAIA इत्यथे ॥२७॥२८।२८॥२०।२१॥ 

इतरे; AW | वा पक्तान्तरे। तत्तेलाक्तेः- सषपदयतेलाक्तोः ॥२२॥ Aaa 

रित्यादिभिरपोत्यन्तेः विभिः aa: शतुनिग्रहाधे होमसुपदिशति। aa 
तदोजः आरुष्करबोजर्होमेन यथोक्तफल प्रधिः ॥२२॥।२४॥।२५॥ 

(१) ग्राद्रङ्काद इति Ao Yo le | (र) मासादारातेसौ इति qo Yo a! 

(२) रद्धोलजरपीति He पर Ae | 



£4 पटल | काम्यदहोमादिकथयनम् | १६७ 

ava: सषपाज्याक्तेनिंशि sara मासतः | 
वाञ्छतां वनितां कामजञ्वरार्तामानयेद् ध्रवम् ॥३६॥ 

aaa: quate: सप्तवाराहतेनिंभि । 
धेयमानकुलेनि्यं दुष्प पामानवेद्रधुम् 11291 
अन्नाज्यैजंहयाच्निलं णतमष्टोत्तरं तु बा । 
तेनान्नपृगभुवनोभोक्ता च भवति प्रिये ! ac 
शालोभिराज्ययुक्ताभिरहा मात्क्ालौ मवाप्रयात् । 

We: ae घुतेराज्यमिष्टं fre’ Wasa ॥२९॥ 
साध्यचह्नसंभूतां पिष्टपाद्रजःछताम् । 
राजौमगरौचलोगोल्यां gaat जदया्च्चिशि ॥४०॥ 
प्रपदाभा च AGM जानुभामूस्युग्मतः | 

नाभेरघस्ताइ्,.दयाद्त्रिनाकण्ठतस्तया ॥४१॥ 

शिरसा च सुतीच्छन छित्वा शस्व वे क्रमात् | 
एवं दाद्शधा हामान्नरनारो नराधिपाः |४२॥ 

वश्या भवन्ति सप्ताहाज्ज् रातां चास्य वाञ्छया | 

प्रयान्ति निघनं चास्य वाञ्छयाऽनन्ययोगतः 1331 

मरोचेरित्वादिना वधृमित्यन्तेन घ्नोकदयेन वनिताकषणदोममुपदिशति | 
तत्र OMA: ॥२६।२७॥ | 

अन्राज्येरित्यादिना भवेदिव्यन्तेन श्चोकदयेन ब्रन्राटिद्रव्यहोमविधाना ततत्. 

फन पिमुपदिगशति । ततर तु वाक्याय : | चःससुचये ॥२८।२८॥ साध्यर्च-- न्तः | 
श्रण्डिन्यादोनां मघविं गतिनन्नतागां वन्नानुत्तरत्र खयमेव वच्यति । राजो सर्षपः | 
लो णं - लवणम् | Uden भवति- माध्वजन््रनन्नतप्रोक्तहक्तण माध्यांगक प्रोक्त 

मार्गेणोापेतां पुत्तलिका वा साध्यपादरजःसमेतपिष्टमयीं तथाविधां वा मष्पमरोचि- 
लवगेमरणपे षितः छतां वा ब्रोक्तक्रमेण जुदयादिति ॥४०॥ प्रपदाभ्यां -पाण्णिं - 
मच्िच्छित्राभाां अ्रग्रपादाभ्यां जङ्ाभ्यां जानोरधम्ताच्छित्राभ्यां जानुभ्यां 



gat aataraziaated तन्तराजं 

पिष्टं न गुड़युक्तेन मरौचेरजीरकं यताम् | 
क्रत्वा पुत्तलिका साध्यनामयुक्तामथो इदि ॥४४॥ 

सनामहोमसंपातघृते संपाच्य ते पुनः | 

रपुशच्रिजकराग्रेग AVA प्रजपेन्ममलुम् ॥४५॥ 

TIA तत् घुताभाक्तं भ्तयेत्तद्खिया जपन् | 
ATA AUT वश्याः स्यमेरणावधि weer 
तेरेव पिष्ट ad तु AAT तन्प्रध्यतस्तथा । 

साध्यनाम BAS क्त्वा प्राग्वत् संपाच्य AAA ॥४७॥ 

वश्यास्ते वत्सरं भूयुः तन्नामार्गान्वितेस्तथा | 
HAS MATA?) भच्यात्त वशयेत्ताम्तद हकम् ॥४८॥ 

तत्सन्धं रुपरि्धिन्नाभ्याम् । (ऊस््)युगमतः कटोसन्ि शछित्रनामेरधस्तात् - नाभि 
enfpeaa खर्डनेत्यय ; | आडइदयात् भिन्नेन ख ण्डनेतिेषः । आकरण्ठतः-- 
ala छित्रेनेत्यय';॥४१॥ शिरसा-कर्ठात् उपरिस्छन | क्रमात्-उक्तक्रमेगैतानि 
कित्वा एतैजुदयादित्यथ; ॥४२॥ श्रनन्ययो गतः — स्वात्म क्यभावनयेत्यथ : ॥४३॥ 

पिष्टेव्यादिभिमेरणावधि इत्यन्तेस्िभिः are: पुत्तलिकाभक्तणे नरनारो- 

वरृपादिवश्यमुपदिश्ति। aa ॒पुत्तलिकां- प्राग्बदुक्तमानोपेताम्। हदि- 

पत्तलिकाहृटये, प्राग्बल्लिणितसाध्यसंज्ञामित्यघ : sel सनामहोमसंपातघुते-- 

साध्यनामसहितविव्याहोमप्रत्याहत्यवशेषितघुते इत्यथ : । तां पुत्तलिकाम् ॥४५॥ 
प्रभाय - प्राणप्रतिष्ठाविद्या , तत् घ. ताभगकतं -संपातघृताभग्क्तम् । तदिया-- 
साध्यभक्तणधिया ॥४६॥ 

तेरित्यादिना तदधेकमभित्यन्तेन श्लोकदयेनापूपविगशेषभक्तषणेन वशोकरणसुप- 
दिशति । aa तेरेव - पूर्वक्रगुडादियुक्तेः। उत्त --मण्डलं ब्रपूपमित्यथ;: | 
प्राग्वत्-संपातातघतपाचनादिभिः ॥४७॥ते- नरादयः । वतसर ्रत्यन्तसं- 

योगे हितोया | वत्सरेणित्यथः : । भ्ूयुरित्यस्य टिव्यत्वात् स्वरूपं न चिन्त्य 

भरूयासुरित्यथ : । तत्रामार््णान्वितेः — मंस्कतेः प्रागुक्तः पिष्टैः साध्यनामाभिरूपं 
न पा =-= न भ-का 

(१) खादम्तु वेत्ता तदघकम् इति Ho Yo पाः 



म पटले | नानाकाम्यतपगप्रयोगकथयनम् | 

> 

नालिङक्षेरफलाम्भोभिस्तपंगादनिता वणाः | 
¢ A ~ A 0 ( 

कपु रवासितस्तोयमनुप्याः wan सिताः weet 

तपरणाल्लवणाम्पोभिः सवं स्युस्तस्य किडराः(१) । 
तधा लव गयुक्तेन तोयेन वनिता वशाः ॥५०॥ 

शुद्धं न वारिणा मासं तद्ध सप्तराचकम् | 
तर्पयेदयस्य नान्नं व स तस्य स्यादभोऽनिशम् ॥५१॥ 

~ = OX, => [९ ~ >\ 

(र)क्षेतकौवामितख्च न्दुयुक्तः केरफलोद कः | 

तर्पगादनिता aval ददः प्रागा्िजं घनम. ॥५२॥ 
नमेसवासित A KA ति 7 

नमेरवासितस्तोयस्तपगात् भूमिपा वशाः | 

चम्पकैर्वासितजलैः Ta सवरञ्जनम ॥५३॥ 
पाटलौशतपचाभां वासितेस्तपगजजलेः | 
सवलोक चमत्कारकारौ भवति fam: ॥५४॥ 

कस्तुरौवासिताम्भोभिस्तपगं सवसिदिक्तत् | 

इन्दु चन्दनसी रभावासिताम्भःप्रतर्पगम_॥५५॥ 
वाञ्छिताघस्य संसिद्खि' मण्डलात् कुरुते ध्रवम् । 
सक्तमिग्रजलेराय्यो धनधान्यादिभिशिरम wei 

१६८ 

RATA: | तथा ~ प्राग्वत् | मंपातष्टतादिना वोन्तितान्* । तान्-नरादोन् | 
तदधेकं -- षगमासम् । प्राग्वत् दितोया पणमारेनेत्यय ; ॥४८॥ 

नालिकर्त्यादिभिविन्ननागकमित्यन्तैः सार्दरष्टभिः श्चोकर्नानाकाम्यतपेण -- 
प्रयोगसुपदिगति | तत्र नालिक्ररफनलाम्मोभिः- नालिकेरफलोदकंः ॥४९८॥५०॥ 

॥५१।५२॥ नमेरः-सुरपर्णा ॥५२।५४॥ इन्दुः--कपरम् ॥५५॥ मर्डलात्-- 
मण्डलं नाम एकोनपञ्चागदिनानि । ब्राढरयः--धघनधान्यादिभिरित्यय :॥५६॥ 

(१) anf: मवस्व fran इति मा० पुठ ae | 
Pe 

oe 

वाज्छितान् नरादौन् इति ब qe पाः 

aR 

(२) कतक वासिर्तैरिन्द् इति St ge पा०। 



१७० मनोरमाख्यटो कासहिते तन्तराजे 

गुडमिश्रजलै रातौ तर्पणं विघ्रनाश(क)नम. । 

चिञ्चाफलरसोपेतेञंलेद' वाय तपयेत्(१) ॥५७॥ 

sues: समरिचेस्तपंयेदरं रित्ये । 
क्षेवलोष्गोद केस्तस्य(र)तीग्रज्वरससु दवः WEN 
निम्बपच्ररसोपितैरम्बभिस्तपणाट् fears | 
जायतेऽन्योन्यवैरस्यं तेन ते ATTA युः ॥५९॥ 
aaa सेपतिलेस्तर्पगादं रिगोश्रणम् | 

अतिसारादिभिर्दीतररीदरेः केणमावडेत् ॥६०॥ 
अथ यन्वाणि देवेशि ! शृणु वाज्छाप्रदानि वै। 

a: ma: सियो हस्ते भवन्ति भजनादपि ॥६१॥ 

षट्कोगं ANA कत्वा मध्ये सनामकम् | 
विद्याद्यवगं विलिखेदितीयाटौनि षट् क्रमात् ॥६२। 
षटसु कोणेषु विलिखेच्छिष्ट(२)वगेचतुष्टयम् । 
हत्तयोरन्तरा fea लिखेत्कोणान्तरालतः ॥६३॥ 
भूताक्षरागि क्रमशो दश दिचिक्रमेणतु। 

एवमेका द श विधं मध्येऽन्येषां निवेशनात् ॥६४॥ 

चिचेत्यादिभिरावदेदित्यन्तैरडटीस्विभिः श्रोकंठेरिनिग्रहतपेणसुपदिशति | 
aa चिच्ाफलं-तिन्तिडोफलम् ॥१५७।५८॥५८॥ अतिसारादिभिः- रक्षा 

दिभिः ॥६०॥ . 

ag यन्ताणोत्यादिभिः तथा इत्यन्तेरेकाटशभिः श्लोकं रविकतम्ूलविद्याक्रेः; 

पञ्चपञ्चाण्दयन्चाणि तत्फलानि चोपदिशति । तत ` भजनादपोत्युक्तियंन्ताणां 

फलप्राप्तौ द्रौव्यप्रतिपाटनपरा ॥६१।६२॥ कोणन्तरालतः-उक्तबन्धचतुष्टयस्य 
A > ~न 

(१) कन्पयेत् We Je पा। (र) स्तस्माततीत्रेति ato go gto | 

(२) मण्चतु उति सो० ge पा०। 



eH पटल) पञ्चपच्चागद्यन्वततफलादि कथनम् | १७१ 

भूतान्नरागां प्रल्येक' योगात्पञ्चाश्रताऽज्वितम् | 

पञ्चक परमेशानि! way तानि ययाक्रम् ॥६५॥ 

एषु सेव dala त्तं कत्वा च AAT । 
विलिखेद् भितः पञ्चादिजियोगमयोच्यते ॥६६॥ 

वप्रये वयभयाकष दयं Weal दयं तघा | 

मध्ये नाम।्षरन्यासभे दात्त द कल्पनम् ॥६७॥ 

एवं तत्फलभे दस्तु सप्नविंग तध! भषेत् | 

Torin ग देवेशि ! क्रमेण विनियोगतः wen 

Mara मोहनं cafes षोचाटनं तथा | 

मारणं व्य!(वभिः AA कुलात्स)द्करं तथा lee 

= --~ -- ~ - 

मध्वस्कोणदिक्ञ ॥६२॥ भरूताक्तराणि man दगश-तानि उद्वारसङ्गतोक्तदगा- 

afte gu पट्कोणमित्यादिभिः पथ्चादिव्यन्तस्विपादाधिकं्तुभिः श्रोकेगेतदुक्तं 
स्यात्-अ्रभोटमानन त्तं कत्वा तन्मध्ये प्रोक्घक्रमेण पट् कोणं विधाय तदूचरत्तात् 
वदिरेकंकाङ्गलमानेन छत्तहयं wan fama स३।दउत्तवे)्य(मकारादिन्न 
कारान्तान्येकपच्चागदनराणि सविन्दुकानि अग्रात्प्राद्तिण्ेनाऽऽिख्य सवेमध्ये 
मूलविद्यादिभूतां हन्नेखां प्रात् सनामात्तराम(नलिख्य विद्याच्रितोयान्नरादि- 
सप्तमाक्षरान्तानि षड़्क्राणि षटसु कोणप त्रग्रादिप्रादलिणयेनाऽऽलिख्य विद्यायाः 

श््टा्तरचतुष्टयं पट कोणवाद्यत्रत्त.।व्यामग्रादिप्राद्निणखेन waa fer 

समालिख्य agai कोणदितु चतर्षु च वावव्यादिनिक् aa भूतात्तराणि 
दगशकस्मानुरूपाणि इयं तवं इति क्रमेणाऽऽनिखेत् एतत् प्रधमं यन्चम् । Waa 
स्वमध्ये विद्यादि तोयान्नरं - अभितः क्रमेण facia च मध्वलिखित 
--पूर्वान्तमालिख्वं sasha यन्तम् । अस्यैव मवमध्ये एवमेकाद्णनामाक्तराणां 

विद्यागतानां ठनोयादि चरमान्तं प्रव्येकमुक्तक्रमेण विन्तेववनादुक्ताभ्यां मादंभेका- 
द्ग वन्णि सम्भवन्तोति। wha प्रत्येकं Waa पच्चभूतान्तरदगकवि- 
न्यासभेदातपञ्चपच्चागद्यन्ताणगि भवन्ति इति॥६५॥ विनियोगः । पञ्चपच्चागद्यन्ताणण- 

भितिगेवः wie) am त्रवं-स्व)पुरुर।जविववनसम्विविध्र ant यन्वत्रयम् | 



१७२ मनोरमाख्यटोकासहिते तन्वराजे 

गजाभ्वोष्रखराणां च रक्ता महिषमेषयोः | 

गव नराणां नारौणां विज्ञय: समरद्रिषाम् ॥७०॥ 

दन्द्रयुद्ध तथा वादे व्यवहारेषु सवतः | 
दृते च रक्लानगरग्राममङ्गलके तथा ॥७१॥ 

विदयायां पुनसक्तानि हित्वा वगानि तान्यपि | 
एकादश स्युस्ते; प्राग्वत् खरयोगान्प्हेग्व रि !॥७२॥ 
षट सप्तल्या शतं प्रोक्तं वर्णानां मन्गामिनाम् | 

प्रोक्तयन्वेषु अिलिखेदेकाद शविभागतः ॥७२॥ 
माहकाविदययाऽ वष्ट कुर्यात्त्नामयोजनम् | 

षोडशानां च यन्ताणां विनियो गमयोच्यते ॥७४॥ 

आकष-स्वोपुरुषयोरन्योन्यविषयतो दिविध sag दयम् । शन्त -उपद्रवो- 
त्य(तविषयतो दहि विधायां mai यन्द यम् | तद्ध दकल्यनं- यन्तभेदकल्यनम्॥६७॥ 

एवम्-उकतप्रकारेण | तत्फलभेदः- य न्वफलमेदः | स्तवि शतिध।- वशपाकषण- 
शान्तिभिस्तिम॒भिः स्तम्भनादभिश्चतुदिद्रितिभिख। ant त्यमिव्यादिभिः 
तयेत्यन्तेः पञ्चभिः श्चोकंरेनदुक्तं भवति -- प्रोक्तानि पञ्चपञ्चाशव्यन्ाणि वश्छ विषये 
atft | आकषेणविषये च दयम् । शान्तिविषये च इयम्) अन्येषां-- 
स्तम्भनादोनां मर्डलरक्तान्तानां चतुवि शतिपिध।नां प्रयोगानां प्रत्येकं इयं इयं 

एवं पञ्चपच्चाशव्यन्ताणां सप्तद शतिविधफलयो जनं तेषु सवेत नामात्तरविन्यास- 
प्रकारकौशलेन Aa तत्र॒ ॒तेविष्यादिकल्यनं, तेन सर्वाण्येतानि पञ्चपञ्चाश- 
दन्वाणि एककं सप्तटि शतिविधफलप्रदानि इति ६८॥६८॥७०॥७१॥ 

विद्यायामि्यादिना य।जनमिव्यन्तेनादीधिकेन सेकदयेन सखरविक्षतमूल- 
विव्याक्तरेः पोड़णयन्वाखय पदिश्ति। तत्र- एकादश - हकाररेफनकारतकारः 

यकारककारलकारमकारदकारवकारसकाराः। नात्रासंयुक्तसखराभावातस्वरोपा- 
दानम् ॥७२॥ प्रोक्तवन्वेषु -पड्ागत्प्रोक्तयन्वरेखाविन्यासत इत्यध; । एकादश 
विभागतः। प्रोक्तस्वरविक्षतात्तराणि एकादगेकादगत इत्यं; ॥७३॥ तत्रे तदुक्तं 

—= — 9 त 9 = ------- -- = — ee ee ee 

(१) मङ्गला इति Sto Jour 



ल्म पटले | पोडग्रयन्त तदि नयो गादिकथनम् | १७२ 

प्रथमेन तु यन्वेण कन्यकाः GIN नयेत् | 
~ > fa ~ (१ 

तेनव तासामात्ति च ग्रमयत्सेकधारगः ॥७५॥ 

aman च तेनेव कुर्यान््न्तजपं तथा | 

aaa (AeA च) भावयेत्कन्ां धपः सज्ज रसै दं हेत्(१)॥७६ 

आविष्टं तां समभ्यर्च्य WARMEST: | 

(र)पृच्छत्खवाज्कितानर्घानाचष्टं साऽऽत्मनः AST ॥७७॥ 

ततोऽभ्यच्यात्मना योन्यं तां तदात्मा भवेत् खयम् | 

तासामवस्थामन्वेश्च शमयेदस्य धारणात् ॥७८॥ 

दितीयेन तु यन्तेण कपटे गेरिकद्रवेः | 

लिखेत्तेन जयेद्राटे प्रतिवादिनमन्तरा ॥७<॥ 
AN 

स्यापनात्तस्य नियतमतिप्रोटोऽपि ततन्नणात | 

mata निर्योगः शुष्कास्या लोललोचनः ॥८०॥ 

भवति - प्रोक्ते तम्मिन् aa मध्वषट कोणपटकं ब्रन्दद॑त्तवोयोमध्वसखचतुटित्त 

वथाक्रमं तत्तदेकादशात्तराणानिख्य वाद्यदत्तवोय्यां wana विद्ययो 
पेतां तदङ्गतयाऽभिधया सहाग्रादिप्रादक्िणयेनालिख्य स्व मध्याक्षरमध्यं च 

प्राख्न्राम समालिषखदिति। एवं तदन्तरेविलिखितेरेकाद्श्व्णापरिम्येरेका- 
दगभिरेकादगभिरक्षरेः पोडशय न्वकल्यनम्। माटकान्ते मृलयोजनं तदन्ते 
नामाक्ञरयोजनं कत्वा तेन वेटनमिति wae: | | 

घोडगनामिव्यादिभिः ग्रहादित इत्यन्तेरर्दादयेः पञ्चविंश्या श्चोकंम्तेषां विनि 

योगक्रमसमुपदिशति ॥७४॥ तत्र तनं व - प्रथमेन यन्वेण | तासां--कन्यकानाम्॥७५॥ 

सख्यस्य टेवतावे गनं तेनव कुर्यात् तस्मिन् प्रमे यन्तं कन्यकां स्थापवितवेव्यथेः | 
मन्त. मृलविद्यां । तन्मयीं - देवतामयोम् । asa -मज्नरमोनाम धुपद्रव्य- 
विशेषः porn आ्राविषटे- देवताया wan मति। तां -देवताविषटां कन्यकाम् । 

wae सा टवताऽऽविष्टकन्यकतिगरेषः ॥७७॥ ब्रभ्यच्य-मृलविद्यया । तां- 
— --=- - ~ ` ----- ~ = ~ = ee ~ = a न ~न 

(१) धन् ठति मो पुः पाः 

(२) पृच्छ ai aed दवि आचरे इति मो qo पाः | 



१७४ मनोरमाख्यटौकासदहिते तन्वराजे 

विलोकयन् द शदि शस्त्यक्तलज्जः पलायते | 

uaat प्रादयोः fan’ faaisaifa त्वया वट्न् ॥८१॥ 

ढतीयेन निशापिष्ट तोयेन लिखितेन तु | 

वार्पटे खर्परे वापि स्यापितैनोष्णभू तल ॥८२॥ 

चल्ञाधो वा दिनेददिं वेः waaqges रिपोः | 

tw गतिं मतिं fast समरं सवमेव च ॥८३॥ 
आयान्तमग्रतोरावी मागंमध्ये खनच्रिदम् | 
वलिं Card तद्योन्या तन्न्नदोक्तया पुनः ॥८४॥ 
तेन तत॒पृतना मष्टा ATT गतससुद्मा | 

भीता न तन्म खा जातु घटते यन्तवेभवात्(१) ॥८५॥ 
चतुथे नारिनन्नवहक्तोखयफलकातज्ल | 

लिखितेन पुरोक्तेन स्थापितेन पुरं रिपोः ॥८६॥ 

नाशमेति रिपुः कच्छ वेरिरोगादिसम्भवेः | 
तेष तेष॒ प्रयोगेष् कुव्याद्र्नामघात्मनः(२) ॥८७॥ 
पञ्चमेनाघ षष्ठ न सप्रमेनाष्टमेन च | 

नवमेन च Hala TAT राषएटपुरालये ॥८८॥ 

देवताम् | तदात्मा -देवतावा। तासां-कन्यकानाम्। अन्येरपि -पिशचा- 

दिभि;ः। अरस्य - प्रथमस्य saw धारण्णदभिषेकपुरःसरादितिशेषः ॥७८॥ 

अन्तरा स्थापनादिव्यन्वयः | तयोरितिशेषः ॥६८॥ तस्य - दितोययन्वस्य sence 

~ 

fanfara तोयेन-पिष्टहरिद्रारसेनेव्यथः। कण्टे-वस्वं ) खपरे - खरूमये 
कपाले ॥८२॥ वा-पक्तान्तरे। WATE. | बअरश्मन्तकाधः वा प्राग्बत् Nea 

्रायान्तं--रिपुः ज्ञातेतिरेषः इदं--टतोययन्वम् ॥८४॥ घटते- चेष्टते ॥५८॥ 

पुरोक्तन हरिद्रारसेन॥८६॥ तेषु तेपु--्रमद्गलरूपिषु । Tai --अ्भिषेकादितः॥८७। 

पञ्चमेत्यादिभिः प्रयोजकमिव्यन्तयतुभिः श्चोकंरेतदुक्तं भवति प्रोक्तेषु 

(१) मन्ववेभवादिति Go yo ae | (र) gaaaqiaa इति ale Jo Tet 

———— ० क------ ---~-~---> 



र्म पटने यन्वघधारणफलारिकथनम् | १७५ 

प्रागादिषु aqfed वाद्यादिष्वष्टदिच्छपि | 
मध्ये च waded aang घ॒ कल्पितम् ce 

क्रमेण पञ्चमं मध्ये स्यापवेत्ततप्रयोगतः | 

SUE नगरे TATE MAMATA BAA lect 

तेन वेरिक्लताः awa: क्रुरविग्रहाः | 
Hae मवाशक्तास्त नाशयन्ति प्रयोजकम् ॥< १॥ 
ट गमे राजते ue विलिख्य कवचं दधत् | 

रगं att: प्रविश्याशु नाशयेद् SATE तत् ॥<२॥ 
एकाटशं निणातोये घृषटगेरिकलेगनात् | 
कपटे स्थापितं We णमयेदश्रतां रगम् jes] 

दादभेनेन्द् कागमोरलिखितेन waa तु! 
YARIS सम्यक् HATA भवेन्न गाम् ॥<४॥ 
AMINA यन्वेण तालपचक्ततेन तु | 

ताललिप्ेन Helter: स्थापितनार्चितेन च ॥६५। 
गहरा भवेद्राधिचारग्रहभुजङ्गमात् | 

राजतो बेरितो वाधादन्यन्नद्रादितस्तया ween 
चतुटंशेन यन्ते ग yaaa स्थितेन वै | 
तेन कामिनीनां तु सोभाग्यमतुनं भवेत् [ol 

पञ्चयन्वे षु पञ्चमादि ब्र्टमान्तं यन्वचतुष्क' प्रागादिषु fea पुन स्तच्चतुष्क' 
बाह्यादिषु कोणदिन्ु च मवमध्वं प्रोक्तानां पञ्चमं नवमं यन्वम्। प्रोक्तक्रमेण-- 

स्यापनतः प्रोक्तफनानि स्युरिति। प्रयोजकं प्रयोक्तारं वेरिपन्नस्यं ततप्रति- 
बलमित्वयः ॥८८।८८॥८ ०।८१।९२॥ निशा-- प्राग्वत् ॥८२।९३॥ इन्दुः -कपूरम् | 
काश्मोरं - कुङ्कमम् | भजपते- भृजंत्रचि nes ताललिपेन--हरिताललिपेन । 
कुद्यान्तः-भित्तिमध्यतः ॥८५॥ राजतः वाधात्-राजक्षतात् aaa | णवं 

~~~ ~~ 9 = ———-- ~ == — -- 9 
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तथा पञ्चदगेनापि खगपदट्रधृतेन तु । 
वन्ध्यापि लभते Ga Gara’ दौ घंजौविनम् ॥९८॥ 
घोड़शेनोक्तरूपैग साभिषेकं waa वै । 

सपत्रीप्वपि कान्तेन भतं: साऽल्यन्तवल्ञभा ॥<€॥ 
भूजेस्ध न Wadd सवेषामपि सवदा | 
रक्ता भवति मर््यानां राजचौरग्रहादितः ॥१००॥ 
स्पशं तत्त्वमयी व्याप्निरिति सम्यक्समौरिता | 
अस्या निष्फालनात्चित्त तत्तच्च खत्म सात्कं तम् ee ei 

इति श्रौ षोडशनि्यातन्तेष श्रौ कादिमते नवमं पठलम् ॥€॥ 

वैरित इत्यादावपि। ज्ुद्रादितः--2ेरिकतन्तद्रप्योगादितः ॥९६॥०.७॥८८॥ 

उक्तरूपैण —auazifey - विलिखितेन ween धृतेनेवं एवं धृतेन ate 
शेन gatas: | राजचीरग्रहादित saa ग्रहः देवतागणविशेषाः । आदिशब्दः 

शलुक्ततन्तद्रप्रयोगादिविषयः ॥१०१। 

इति योषोडशनिल्यातन्ं षु योकादिमतास्यस्य परिपू णस्य aaa प्रपञ्च 
सारसिंहराजप्रकाणभिघानेन ओखोसुभगानन्दनाघेन विरचितायां 

मनोरमाख्यायां व्याख्यायां भगमालिनो नित्याविद्याविधान- 

प्रकाशनपरं नवमं पटलं परिपूणे 
परामृष्टम् ie ll 

ग्रन्यसङ्ा | 

एकसप्ततिसंख्यानि यन्ताणि नवमे aa | 

व्याख्या ग्रव्यगशतं सत्रिपादमेकोनवि एकम् | 

tt 



अघ दणमपटलम् | 

अघ षाडगशनिल्यासु भेरुण्डा पञ्चमो तु या। 
तदिघानं खग प्राज्न । कथयामि यथाविधि wen 

मन्तोद्धारः ठतोयेऽभूदङ्गान्या्तिदेवताः | 

पूजाक्रमं च यन्तागि तथेव रिपुनिग्रम् ॥२॥ 
कौलप्रयोगान्विजियं समरेष ASAT | 
Tai पुरगजाभ्वानां राज(ज्य)र्नां च वे क्रमात् ॥३॥ 
aang : os भिः कुर्यात् षडङ्गकम् । 
रन्धान्नामुखकरटेषु इहन्नाभ्याचारपट्द्ये(१) ॥४॥ 
न्यसैन्प्रन्तागनवकं माटकान्यासपुवकम् | 
ततः शक्ती रा्तिख्ा ध्यानं च खग पावति ! ॥५॥ 

AA ena पटलम् | 

gafaaqa पटले aqer faafaafaa विद्यासुपदिण्ानन्तरं 
पञ्चम्या मेरुर्डानिल्याया विघानमुपदिगति । चरध- पोड्ग़ेल्यादिना तन्मयदत्यन्तेन 

Wawasan दगमेन पटलेन | तत्र--्रय पोडशेत्यादिभि; क्रमाटिव्यन्त स्त्रिभिः 

aa: पटलार्थानुदिगति। तत्र-कोलप्रयोगान् त्) साध्यनक्तत्क्तादिकोलक- 
खापनेन ठे रिनिग्रह विशेषान् (त्) ॥१।२।२॥ 

ग्राद्न्त. इत्यादिना पाट तीव्यन्तेन श्चोकदयेन न्यासजा(ता)लादिकमुपदिगति । 
तव्र-आ्राद्यन्तदयमध्यस्यैः- ग्रादययमेकमत्रं ब्रन्ततोदयं च दिलाऽवग्ि्टवणः 
षडङ्गानि कुर्यादित्यघेः । रन्धु -्रह्मरन्यम् । आज्ञा--भ्वुवोमध्वम् । पद्दये-- 
पाददइये अन्नरदयम् Ig माटकान्यासपृदं कं -उपरिष्टा इच्माणमाटकान्या- 

सपुर.सरमित्ययंः ॥ ५॥ 

(१) ब्राश्याधारवदव इति मा ge पा०। 

¬+: 
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वाद्याहत्तौ तु ब्राह्माया AMAT पूजयेत्(१) ॥ 
तदन्तरष्टपवेषु विजयां विमलां शुभाम् ॥६॥ 

विप्रवां विभूतिं विनतां विविधां विरतां (र)क्रमात् | 

तदन्तरष्टकोगेषु(३) कमलां कामिनो तथा ॥७॥ 

किरातं तीतिसदहितां azar कुलसुन्दरौम् । 
HAT! कालकोलां च पजयेदुक्षयोगतः ॥८॥ 

डाकिनौ राकिनों तदल्लाकिनों काकिनों तथा । 

साकिनौ लाकिनौ(४) षटसु कोगेष परितोऽचयेत् nen 
दच्छान्नानक्रियाशक्तीर च॑येदन्तराघ्रती | 
अष्टकोगणान्तरालेष पूजयेदायुधाष्टकम् ॥१०॥ 

चतुरखद्यं क्रत्वा fea दारसमन्वितम् | 

तद॒न्तरषटपवाज वत्तयुग्ममयान्तरा ॥११॥ 

(ब्य ard ल्यादिभिरष्टकमिव्यन्ते; पञ्चभिः श्रोकंरावरणशक्तोरुपदिशति- aa 
युगशक्तो; -- कलयुग शक्तिः वे तायुग शक्ति; दापरयुग शक्तिः कलियुगशक्तिरित्येताः | 
अतर ब्राह्मया क्तो पञिमादिदिन् खितेषु दारेषु देवोदक्तिणभागादिपाश्वयोः, 
प्ाश्वयोख क तयुगादिशक्तोः वायादिकोशेषु प्रादकिणयेनेत्यथः॥६॥७॥ उक्तयोगतः- 

वीजदयसप्ताक्रोमध्ये तत्तद्रामयोजनप्रादज्तिरखादियोगतः। aaa परिवार- 
शक्तीनां विरेषानुक्तो सामान्योक्तं बवोजदयमादावन्ते award योजयेदिति 

सम्प्रदायः॥८॥ तथा- नै तदिगादि ॥८॥१०॥ 
चतुरखदयमिव्यादिभिराठ वाभित्यन्तेस्िभिः aia: देव्या नित्यसपर्यीचक्र- 

समुपदिशति । aa Wey भू पुरहन्दुात् | एतदुक्तं भवति प्राकूप्रत्यक् सूतं Hal 

तस्य सूत्रस्य मानं दशधा विभज्य तेषु प्राग्रात्त॒तोयांशवसाने पि माग्राच्च त्मानेन 

fas'(y) कत्वा तस्य सूत्रस्य पूवाग्रमवष्टभ्य तयोः पथिमचिद्कमानेन तत्पञिमा- 
~~~ 8 ------- 

(१) data इति Sto goat | (३) रषटपवेषु इति Ho Jo a 

(२) विविधाविनतामिति सो पु ate | (४) हाकिनीमिति qo go ate | 

(५) पथिमागाच्छतयोजनेन fara’ aa fa de ge ale | 



ton Wee प्रधांनयन्वफलादिकथनम् | १८१ 

दितीयादयस्विभिवीजिः षष्ठं न च समीरितम् | 

निग्रहा मघान्वस्तु(१) चिभिरन्लदयेन च ॥२४॥ 

षट्कोगं तत्तयुग्म च कत्वा तन्परध्यतोलिखेत् | 
दितीयागं साध्ययुतं कोगेष्वन्यचयं लिखेत् ॥२५॥ 
अधरेष(र) समायानि तानि लेख्यानि सर्वदा | 
हत्तयो रन्तरा साध्यसमेतेः GAIAM: ॥२६॥ 

संवे्टा तानि संजप्य रिपोरषटमगाशिगे | 

समशाने स्थापयेत्तच लग्न विद्र षगं भवेत् ॥२७॥ 

निम्बपदरसे fuels) मणानाङ्गारलेखनात् | 

पृषदाखत्वचि च वतत्सहखद्यजायत (?) Weil 

हौ पिवक्तत्वचि fanaa गोमुखत्वचि | 

समालिख्य east तु gafaaat रिपोः weer 

डितीयादैरित्यादिना aka विद्याया निग्रहानु ग्रहयो टिद्यान्तराणि विभजति। 
A ~ ® tfe ~ 

aa ama विभिः: अन्त्यहयेन च- शान्तिकं कुयादिति शेषः eg 

षट्कोणमित्यादिभियंमसित्यन्तरेकादगभिः ओ्रोकविद्याया दितोया्नरादि- 
प्रधानं aa, तेन यन्वेण विदे षणं वादविजय vars मारणं चति चतुरः प्रयोगाः 

= €. म < ° e 

नुपदिशति। aa दितोधाणे- क्रो कारः। अन्यच वयं-मन्तस्य ठतोयचतुथ- 

धठात्राणि त्रोगि tiny श्रधरेपु समायानि(५) षट कोणेषु ग्रधस्येषु fag तान्यत्त- 

राणि विसजनोयसदहितान्यानिखेदित्यथ ;। तेन उपरितनानां विन्द् युक्तात्वसुक्त 
मेव । प्रादत्निणयेन पवनान्नरद्गकनेखनानन्तरं माध्यात्नरलेखनं कुयात् ॥२६॥ 

तानि-दितोयढतोयचतुघ पष्ठान्नराणि चत्वारि। ततर -अ्रषटमलग्नोदये ॥२७॥ 

णवत्-विडालः। शआ्राखुः-स्ूुपकः) (जायते इत्यन्तेन विदेपणप्रयोगक- 
ee — जा ~ 

(१) निगरहाद्यमनयोन्यम्त् इति qe पु: Te | (२) अन्तरेषु इति मू८ पु Ue | 

(2) fae tama इति qo go पाः 
(४) सनावान्तानि हति वं० ge Te |) समाव्रातानि इति ate qo ate | 

† aafeata sfaa gem | 



न 
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उत्तराधरमाधाब शिलाधः सब्ययोजंपेत् | 

जपित्वा प्रोक्तसङ्खप च जयेत्तं प्रतिवादि नम्(१) ॥३०॥ 

एतन्मम खावलोकेन प्रतिवादो Sala: | 
निरुत्तरः पलायेत fadisatfa वदेत्त वा ॥२१॥ 
हरितालेन ge न निश्णारसयुतेन त॒ | 

विलिखेदा(द्)रविजये(दयु) यक्तमुक्तमेग वे ॥३२॥ 
ररुचमंगि(रक्तोन) aga लिखितं तद्विपोगृहे | 
CaaS खनेदुक्तक्रमपूजाजपान्वितः ॥३३॥ 

saizafey aratfaad यन्वेभवात् | 

aaata च agatafad तद्मशानक्षे ॥२४॥ 
पूजाजपक्रमोपेतं निखनेदुक्तकालतः। 

मासेन वाति att तु दाहञ्वरयुतो यमम् sy 
ada मध्यतः कुत्वा त्वितरान् परितो लिखेत् | 
ara योनेस्त्वचितन्म्रधृच्छिष्टं न पौड्तिम् ॥२६॥ 
ग्मशानभस्प्रलिखितं fafard AHH | 

प्रोक्तकालसमोपेतं(२) नाशयेत् सलिले रिपुम् 139) 

थनम्)॥२८॥ तद्यन्त--पूवं विदेषणस्योक्तं यन्वम् । दौ पिवक्तत्वचि गोसुखत्वचि च । 

लेखनद्रव्यसुपरि्टादच्यमाणं हरित्तालम् । पवस्मिन्- व्याघ्रसुखचमंणि ॥२९॥ 
उत्तरे-गोमुखचग्मणि-*उत्तराधरं खसंन्नोपेतं चम-उत्तरस्थं रिपुसंन्नोपितं 

(चम) safe च । सन्ध्ययोः - प्रातस्तनसायन्तन्यो; ॥२०॥२१॥ उक्तक्रमेण वे 

वादविजये स्तम्भनप्रोक्तपाथि वदटणाक्तरेव्टयेत् ॥२१।२२।॥२४॥ उक्तकालतः ¬ प्राग्व- 

eva रागशावित्यथ : ॥२५॥ 

टतोयमिव्यादिभिर्वभवात् इत्यन्तरेकाद शभिः ्लोकंवि दायां ठतोयाक्षरादि- 

(१) जवेत्तान्प्रतिवादिन इति qo Yo gle | * aq afa Zto go पा अधिकः पाठ;। 

(२) प्रोक्तक्रमसमोपेतं Fo go He | 



१०म पटने | नित्यमपयाचक्रचलिदानादिकयनम् | १७८ 

Wee भूपुरदन्द्रात्त्च तत्तसमन्वितम् | 

तदृन्तम्ताटणं कुर्यात् षट् कोगं वा तु विग्रहम् ॥१२॥ 

तद् न्तस्ताट भो कुर्या योनिं तन्प्रध्यतोवजेत् | 

भेरुगडां पञ्चमा निल्यामुक्तणक्तिभिगातताम् ॥१३॥ 

अध्ये षड्ङ्लूलाभ्यां संसाध्य प्राङ्मुखो यजेत्(१) । 
वलिं च षोडशागन ददादायन्तयोः क्रमात् ॥१४॥ 
अघ ध्यानं प्रवच्यामि देव्याः सर्वाधसिद्धिदम् | 

agama क्रमेण शगु पावंति ! ॥१५॥ 
तप्तकाञ्चनसङ्गदेहां नेववया न्विताम् | 

चारुस्िताञ्चितमुखों दिव्यालङ्ारभूषिताम् ॥१६॥ 

ग्रमवष्टभ्य तयोः पव॑चिद्कमानेन च भ्रमणात् दक्तिणोत्तरयोः पाश्वयोः मल्छयदयं 
निष्याय तन्मव्छदयमध्यावष्टम्भेन टदस्तिणोत्तरं सूत्रमास्फाल्य पशथात्तन्मध्यदहं सपद- 

मारभ्याभोष्ट मानन चतुषु waaay fasta कत्वा तत्तचिह्ृमवष्टभ्य मध्यं स- 
पटावधिकमानेन चतुष् army मत्छान्िधाय तेषु मल्छान््दब्धमिति क्रमेण सूत्र 

चतुषटयमास्पफालयेत् | एवं कते चतुव्को छोपितं समचतुरम्' भवति | aa APA 

पदमध्यमवष्टभ्य चतुरखकोगमानेन वद्धिश्वेमेग ad कत्वा मध्यसूत्र णाग्रचतु्टयं 

तदुकत्तावधि विकास्य प्रागग्राद्दक्तिणाग्रं दत्तिणाग्रात्पयिमायरं पर्िमाग्रादृत्तराग्र- 

मुत्तराग्रातप्रागग्रं च सूव्रचतुटयमास्फालयेत्। एवं कते चतुरखदयेनाटसु feq 

अटटकोणानि सम्भवन्तोति। एवं सवव्राएटकोणनिर्माणक्रमः | ताणं - उत्तसरि- 

तम्॥११।१२॥ ता मी--उत्तमद्धिताम्। चक्रविरचनाक्रमो यथा-चतुदिं्ञु दारयुक्तं 
चतुरखदयं यथामानं कत्वा तदन्तवत्तं विधाय तदन्तरष्टदलपद्य' क्रत्वा तदन्तयेघा- 

मानमटाख' कतवा तदन्तवृत्त' तदन्तः प्राग्वत् azar कत्वा तदन्तव् त्तसदहितां 

ममविरेग्ां योनिं faara aa देवोमुक्तक्रमेग पूजयेदिति ॥१२॥ 

ञ्रष्यमित्याटिना श्चोकेनार््वकन्पनं वलिद्ानादिकं चोपदिगशति। तव्राद्यन्तः 

योरपि पोडणाणनेव वनिं cafes: | क्रमा - दनिद्रव्य' सुद्रामदहधितम् ॥१४॥ 

अथ ध्यानं इत्यादिभिः मदा इत्यन्तः पञ्चभिः ara: सपरिवाराया टेव्या 

(१) भ्वेत् इति qe qe a 



१८० मनोरमाख्यटो कासदहिते तन्वराजे 

ताटङ्कहारक्षेयुररल्रवस्त(१)कमर्डिताम् | 
रसनानृपुरोम्यादिभूषगेरतिसुन्दरौम् ॥१७॥ 
ITEM चमेखड़ गौ गदावजधनुःशरान् | 
करदं घानामासौनां प्रूजायामन्यदा fears ॥१८॥ 

शक्तश्च तत्छमाकारतेजोहेतिभिरन्विताः | 

पृजयेत्तददभितः स्थितसौम्यमुखः सदा ॥१९॥ 
एवं देवौमाद्तिभिराहतामचयेत्तथा | 

बलिमायन्तयोदंदयात् पुर्वोक्तविधिना युतम् ॥२०॥ 

सातोमौनो परयोभक्तः प्रजपेन्नवल्कम् । 
तट्द शशं हनेदग्नौ चिमध्वक्तः कुशेशये: ॥२१॥ 
तावच्च तर्पये(र) न्तोयेरिन्दु चन्दनवासितेः | 
qaafam देवौ ase प्रजपेदपि ee 
ततः स्वगुरुगोदिष्टप्रयोगान्विधिना चरेत् | 

अन्यथा निष्फलं भूयात् प्रत्यतेनं निहन्ति च ॥२३॥ 

निल्यसप्यीध्यानसुपदिशति। aa वामोदहस्तादि दच्निणधोहस्तान्तं ararfe- 

दक्तिणक्रमेणायुधानि कल्पयेत् ॥१५।१६॥।१७ अन्यदटा- प्रयोगेषु ॥१८॥ तदत्- 

gataad nee 

एवमित्यादिना श्लोकेन पूजानिगमनमुपदिशति । aa तथेति प्रादक्तिख्यं 

बोजदय सप्रात्नरोसमेतच्च' चोच्यते ygatafafuafa—aa व्यच्ञनादिकं 

कथयति ॥२०॥ 

am इत्यादिभिः निहन्ति चेत्यन्तेस्विभिः श्रोकेविद्यासाघनप्रकारं तदि- 

नियोगक्रममन्यथा क्रमकरण प्रत्यवायं चोपदिशति। aa नतलक्षकमिति 

विशेषविधानेन केवलमत्तरसहः लक्नमित्यथ; ॥२१॥२२॥ प्रत्युत न केवलं नेष्फल्यं 

स्वविनागमपोत्यथः ॥२३॥ 
साभा ~ ~ = ~ 

(१) रत्रकनकमण्डितामिति सो go ate | (र) तपनं इति qo go पा२। 



१०म पटले) प्रधानयन्तत्प्रयो गादिकथनम् । aR 

तदेव वह्किमूलेन पिष्टं न मनुजारृजा | 

लिखितं miata fad चुल्लाामुपरि बह्किना ॥३८॥ 

ज्वलितेनानिणं मासाद ग्निनाऽग्नौ पतेद्विपुः | 
ढतीयेन तु मध्येन वै्टितैरितरेरपि ase 
VARA RIAA प्रघमोक्तंन संलिखेत् | 

गदंभत्वचि तत् खात्वा कुण्डमध्ये asad: ॥४०॥ 
साध्यहकतेन्धने ast वीजेसन्दप्रत्तसम्भवेः | 
कद्र तेलघ्रतेहों aA fea यते(५) ध्र वम् ॥४१॥ 
साध्यन्नल्कीलं तु प्रोक्तयन्वसमन्वितम् | 
रर स्रायुभिरावद््' खातं वेरिपुरे निशि ॥४२॥ 

राभी तदष्टमे मासात्तत्पुरं पि्काननम् | 
काकोलृकवकग्रयेनकङ्ःतित्तिरिपादयोः ॥४३॥ 

विलिख्य यन्ताण्यक्तानि प्र तचौरे निवध्य तत् | 
वनेन्द्मङ्गलवारे तु प्रोक्तकाले चतुष्यये isi 

विसप्राहातव्रजेद्रं रौ स्याटन्प्रत्ता fem दग | 

तान्येव aida तद्ालयभुवि faa ॥४५॥ 

नाशयेद्जमर्त्याप्रवगोखरएटराजसे रिभान् । 
सप्राहात्तद,द)यान्प्रासा (?) नियतं यन्ववभवात् ॥४६॥ 

a न्ग ------ ee a TR a 

प्रधानयन्व विधानं ततप्रयोगांम्वयोदग चोपदिश्ति। aa इतगान्--दितोय 

चतु षान् विलिखत्। साध्वन्तवरयोनेः-- प्रात् san: स्यादित्यन्वयः | 

दिशोदश ब्रज्ञदित्यन्वयः। तान्येव यन्त्राणोतिगेषः ॥३६॥२७॥२८॥२८॥४०॥४१॥ 
॥४२॥४२॥४४॥४५॥ सेरिभान्-मद्िपान् । अस्मिन् प्रकरणे यन्चनिर्माणं 

सुकरम् ॥४६॥ 

(५) हमिादगतिनि aa इति Ho qo पा | 



१८४ मनोरमाख्यटोकःसदहिते तन्वराजे 

तच्छान्ति शग देवेशि | यन्तध्यानाभिषेकतः | 
AHA AA धिर्तामन्तार्थवेभवात् ॥४७॥ 
पद्ममष्टदलं क्त्वा मध्ये Ala सनामकम् | 

लिखित्वाऽष्टसु van चतुष्क तदिरालिखेत् ॥४८॥ 
afea त्ान्तरा कुर्यान्प्राठ कान्तरवेष्टनम् | 
प्रागुक्तेरेव de a: संपूज्य विनियोगतः vee 
तत्तत्क्रगविनाशः स्यात् तथा मन्तानुभावतः | 

विजयं समरे राज्ञां खरग वैरिविनाशतः ॥५०॥ 
मन्वा्राि प्रत्येकं योजयेत्षोड़णस्वरैः | 
तेन मन्ताक्राणि स्यः स्या च शतं पुनः (१,॥५१॥ 

चत्वारिं शच्च चत्वारि तेयन्तर चनं गा | 
येन waa समरे विजयोभवति घ्र वम् ॥५२॥ 

तच्छान्तिमित्यादिभिरन्भावत इत्यन्तेरद्धस्विभिः श्योकंवि दायां प्रथमपञ्चम- 
सप्माटमनवमाक्तरेः पञ्चयन्ताणि तरुकक्रुरप्रयो गाणां शन्तिप्रयोगं चोपदि शति । 

ततर ध्यान॑- ध्यानपयके वच्यमाणम् । ग्रभितवेकतः- यन्तमध्ये निवेशिते: प्राव 

तदकत्तरपञ्चकजपादिनेत्यथं :॥४७।४८॥ प्रागुक्तः-- * न्तिकमणि प्रोक्तसितचन्दनक- 

पृरादिलेखनद्रव्यसितप्रसूनादय ¦; । विनियोगतः-- साधारणसेकादितः। एतदुक्तं 

भवति --यथामानमष्टदनं पद्यं तदोहिव तदयं च विधाय तत्कणिकामध्ये प्रथमाक्षरं 

ससाध्यमालिख्य वदहिरग्रादिप्रादज्तिणयेन्टसु दलेषु पञ्चमसप्तसाष्टमनवमाक्तराणि 

दिरालिख्य बाद्यचत्तवोष्याम ग्रादि प्रादक्षिण्य नादिक्तान्तां माटकामालिखेदिल्येतत् 

प्रधमं यन्तम् । एवमन्येषामपि चतुर्ण मक्तराणां प्रत्यकं मध्यतोनिवेशनात् afe- 

तरवैष्टनतञ्चत्वारि सम्भूय पञ्च यन्ति प्रागुक्तोपद्रवण्णन्तिकारोणोति ॥४९॥ 
विजयसमित्यादिभिभवेदिल्यन्तैर ददैस्योदशभिः श्चोकंवि्यायां स्वरविक्तता- 

auf तत्सद्वयां तियन्तनिमाणं तत्प्रयोगांखोपदिशति। तत्र- मन्ात् 
राणि प्रत्येकमिल्युक्तवा ्रपुनरुक्तात्तरयोजनं नात्र विवक्तितम् ॥५०।५१।५२॥ 

(१) qa afd do qo Ue 



१०म पटले | स्रविक्रता्लरसङ्गायन्तप्रयो गादिकथघनम् | १८५ 

प्राक्प्रल्यग्दिगाद्क्च कुर्याद्र AAAS | 
तेन arated कोष्ठानि aarafea समन्ततः yn 

AAS ततो वाद्ये wage ततोलिखेत् | 

अन्तराणि शिवादन्तु निक त्यन्तसनुक्रमात् ॥५४॥ 

तव मन्वागेकोष्र घु नवस्वाख्यां समालिखेत् | 
बहिरणटसु कोणेषु दित यार्णादि afaeaa ॥५५॥ 

अन्तरालेष॒ विलिखेदाद' हत्तदयान्तरा(न्) | 
तान्येव माढकाख्याभिविदभिंतमयघो न्यसेत्(?) ॥५६॥ 

एतत् पटे समालिख्य waste रगोदमे | 

दशयेत्तेन रिपवः पलायन्ते दिगो दग ॥५७॥ 
ag =-= 

तावन्ति - यावदक्रसंख्यानि चतु्त्वारिंगदधिकशतसंख्यानोत्यव्रः ¦ | समन्ततः-- 
समचतुरसखरूपतः ॥ ५२ ॥ AVS — प्राग्वत् ॥५४।५५॥ तानि--विद्या्नराणि | 

नवमालकारव्याभिः- माढकान्नरमाध्याक्तरेः | विदभितं--दयन्तरोकतम् | faa | 
प्रागित्यादिभिन्यंसेदिव्यन्तेयतुभिः aataea भवति--समान्तरालानि प्राकूप्रत्य- 
गग्राणि दक्तिणोत्तराग्रागि च बयोदणकोणसरूत्ाणखास्फाल्य तद्वहिः HIBS. 

कया श्चमेण उत्तं कत्वा तद्दि: प्राग्वचतुरख्र' क्त्वा तद्टदहिरेकाङ्गनलान्तरालं 

sued विधाय तत्कोटेषु शिवादिनि व्यन्तं तानि स्रविक्तान्य्तराणि प्रति- 
पड क्ति saul टक्तिणावसानं च समालिख्य तत्र॒ मन्त्ाक्षरनवकीपेतनव- 

कोटेषु साध्यनाम विलिख्य तदरदिरग्राद्विप्रादच्िखेनाटसु कोणेषु विव्यादित)टा- 

्रादोन्यष्टा्राणि विलिख्य प्रघमाक्तरं तद्ष्रकोगान्तरालेष्वष्टस्वानिख्य वहि 

वत्तवोध्यां माटकाक्तरसाध्वाक्षरेविद्भितानि विद्या्नराखालिखेदििति। यस्य 
(व)मन्स्य are स्वरयो जने कते यस्मिन् at योजिते मन्ाक्तरं भवति तदन्तरं 

यम्मिन् are पतति aa साध्यं लिखत्। एवं मन्वस्थनववणणयवकोटेपु | 

श्रत नवच्विल्युक्तमन्तस्यद्ितोयव गणस्य ग्रो कारयोजने मन्वस चतुधेवणस्य SAT 

(1) विद्रभितदयौन्यन्यसत् इति ae qe पा०। मधा्निखेन ठति माः qe पाः 

अ. 



१८६ मनोरमाख्यटो काःसहिते तन्तराज 

प्रणमेयुनिजां Tat Uae तत्चगात् । 

तदेव वैरिशिविरे निखनेददये शनेः ॥५८॥ 

सदस््वन्योन्यकलहाब्रा शमेति सुनिखितम् | 

तदेव खपुरे मध्ये स्यापयेद्धिषणोदये wen 

पराभिचारक्लल्यादिद्रितानि न aa वै । 
संस्प शन्ति पुगन्तस्यायन््रणक्यनुभावतः lle ०॥ 

तयन्ं aus तु विलिष्य।स्यच्यं तत् पुनः | 
स्थापयेत् साध्यभूभतुरेकाटशसमु यमे ॥६१॥ 
गजवाजिखडष्वस्य(खस्य)भाण्डागारेऽस्व(ख, मण्डपे | 

अन्तःपुरे नगर्यास्तु fea मध्ये च तत् खनेत् ॥६२॥ 

यद संस्थापितं यन्तं aarat निव्यशोग्पः | 

कारयेत्तेन तत् सवे शाग्रवतं हदये WIA ॥६३॥ 
वीजानि तानि प्रल्ेकमष्टपवसरोरुहे | 

मध्ये दलेषु परितो लिखेदेकेकशः क्रमात् ॥६४॥ 
वहिर्माटकयाऽऽ वेष्टय सञ्चप्याभ्यच्ये fram: | 

स्वजन्प्र्नादिनवके कुर्याच्छान्तिमनुक्रमात् ॥६५॥ 

यन्नन्नवे भवैदस्य ग्रहतो राजतोऽघ(पि) वा । 

रोगतो वैरितो वाऽपि afea तत्तेन शामयेत् ॥६६॥ 

योजने मन्ववणल्वपयंवसानेपि aaa साध्यलिखनमिति ॥५६॥५७॥ तदटेव- 

तदन्तमेव | णनेरुदये- शनि तराश्रटयकाने ॥५८॥ तदेव- यन्तं । धिषणो- 

दथे- धिषणो बुहस्पतिस्तस्योदयः प्रात् ॥१५८॥ प॒रान्तःस्थान्--जनानितिः 

HY: ॥६०॥ तदन्त - पृर्वीक्तम् | एकाद गसमुद्यमे - साध्यस्य जन्मलग्नराशेशन्द्र- 

लग्नरार्वा एकादशे राणो लग्नगते ॥६१॥ feq मध्ये चेति गजग्हादि- 

सामान्यम् ॥६२॥ तत्मवं- प्रोक्तगजादिकम् | उडये - तदयं भवेदित्यथ; ॥६२॥ 



१०म पर्न) प्रघानयन्तततप्रयो गादिकयनम् | १८७ 

मन्तार्णोप्व् WAT यन्व' कत्वा तु तेन त् | 
रत्नां Hala सवषां सर्वापत्तारणाय उ ॥६७॥ 
तत्तयन् तदहिनेष स्रानपानासनादिना | 
ग्रहजं afta दुःखं शाम्यत्यव न संगवः ॥६९८॥ 
क्रमेण नवयन्ताणि नवग्रहमयानि तु । 
तस्प्रातत्तट् ग्रहक्तणं तत्तयन्त' (न) (च) शामयेत् ween 
सङ्ाशते (सेकासन) विभूल्यादिप्रयोगेरदितेः क्रमात् | 
विविधानि विषाण्वेभिवन्वं जलनिवे(शितः)णनेः ॥७०॥ 
नाशयेतूपान(से)काभ्वां धारणेनाचनेन च | 
एभिस्तु नवभियन्तेय(त्)न्न साध्यं न कुबचित् ॥७१॥ 
देशे वा नगरे ग्रामे मङ्गले पर्वतादिक्के(?) | 
प्रथमं मध्यतः खात्वा प्रागादिषु ततो;्टसु ॥७२॥ 
द्ितीयादौनि तु खनेत् तच लच््ीरिति स्थिरा 
धर्मार्थं चातिसंतद्धौ भेतामुक्तयोगतः ॥७३। 
Ratt मध्यतः खात्वा वितराग्भितः खनेत् | 
धामिकास्तेन तचस्ाः प्रसीदन्ति च देवता; town 
सप्रखन्येषु च तघा कान्लारोग्ययग्नाधने; । 
पुवन्नानधनेश्चाव्याः प्रभवन्ति च निल; joy) 
220 att: फ़गिभिः नवभिर्मवरन्धरगेः | 
ध्वाने्मु तोऽपि माहात्मान्पन्वस्योचिषटते घ्र वम् ॥७६॥ 

णा 9 

बोजानोत्यादिभिस्तत्मिहये इत्यन्तः पोडगमिः चचचोकेर्वि्याच्तरे नवभिनव. 

= 

न्वविरचनं तदि निवोगांम्ततफनलानि चोपरदिगति । तत्र खजन्मच्न- जन्मतयं 

( ?) ग्ववरराद्रिऊं इति qo पुट वप्राः 



Que मनोरमाख्यटोकासदहितं तन्वराजे 

afaaifey Bau नवानि नवसु क्रमात् | 
विलिख्य Zar तत्स्यां नवाकारं नवखपि ॥७७॥ 

पूजयेदुपचरेस्ता(१) नित्यशोभक्तिसंयुतः | 
प्रागुक्तपरिवारादिरदितां पुजयन्नपि voc 

सिद्धिमेति नरो भक्तया परया चेत्समन्वितः | 

स्वीवालघद्ाशक्तानां गतिरेषा च (ख) सिद्धये ॥७९॥ 

भेरुण्डा कणेयोजंप्याद्विषातेस्य तदेव सः | 
fafa जायतेऽचिन्छा(र) मन्ताणां शक्तयः शिवे ! ween 
तैलोक्यमोहनी विदा सवतो भवतास्तुता(२) | 

न कदाचित्त AT Wal at a Ale महप्रवर ! ॥८१॥ 

सवंषामेव मन्चाणां विद्यानां च यश्खिनि ! | 

aed प्रवच्यासि खश त्वमिदमद् तम् ॥८२॥ 

येन नारौनरन्पदटेवता; VASAT: | 
WAU यथा मां त्वं तत्प्रवोगवलाट्भ्र् वम् ॥८३॥ 

अकारादि्कारान्तर्मा्टकागंः सविन्दुभिः | 
gaan पुटितान् कत्वा मन्वाज्विया चधापि च(वा) ॥८४॥ 

विद्यया माहकादर्णान् पुटयेन््न्तोऽपि वा | 

प्रोत्तं तद्यन्वनवकं Fea संस्थाप्य चैतया ॥८५॥ 

नवकमिल्युक्चा एकोकनक्तत्रेणए चाभिषेकोऽप्यभिहितः | एषामन्याथः सुगमः ॥६४॥ 
६५॥ ६ ६॥६७॥ ६ ८॥ ६८ ॥७०॥७१।७२॥७२॥७४।७५॥७६॥७७॥७८॥७९॥ 

भेरण्डामित्यादिना श्चोकेन विषापहरणसुपदिश्ति- तव्राऽथ; सुगमः ॥८०॥ 

(१) म्तः उतिम्° Yo पा, (२) जायते चिता हति Ao ge ate | 

३ सवतोप्रभवाम्तुता इति ate पुच्पा। 



१ म परत अभिपकयन्तविलेखनदरव्याटिकथनम् | १८८ 

जपतपगहोमार्चासिद्या सेक ईरितः(१) | 
कुचन्दनेगेरिकौर्वा दरदेश्चन्दनेस्तया ॥८६॥ 
सिन्दुरेस्तणडलेम द्रं faa: कुषं : सितेरपि | 
नवानां नवभिः कुयटिभियेन्तप्रकल्यनम् ico) 

चेवादि विषवदन्द्रं तधेवायनयोदर योः | 
(र)रक्चोत्तरा्चयोजंन्प्रवितये वर्षयोः क्रमात् Wee 
राजा वा गाजमहिषौ सेनापव्याधिपोऽघवा(३) ।. 

Tana farina: कारये द्भिषेचनम् wee 

द्तिगामभिषक्षे तु ददाद्भूरि खणशक्तितः, 
वित्तशाव्यं न कु्वौत यदि Hala लोभतः ॥< ०॥ 

(४)सं द्रत्येपावकवत्पुवलच्मौ कलव क :(?) | 
तस्प्रात्सवच तन्तेऽस्मिन् वित्त शाठयं न चिन्तयेत् ॥<१॥ 

अभिषेकफलं fa) शृणु वच्य यथाविधि | 

सोमसूर्याग्निरूपेग जलेनेप्सितम न्वतः ॥<२॥ 

वेलोक्य त्यादिभिरपिवा इत्यन्तरध्यदय तुभिः श्रोकं स्वैलोक्यमोदनविद्यायोग- 

मुपदिगशति | तत व्याप्तरूपं - ्रगेषमन्वसाधारणत्वात् ॥८१।८२॥एनं - साधकम् | 

एतदिव्याभजनपरं सवं श्रावामिव भजन्तोत्यथः॥८२।८४।विद्याया माटकावर्णानपुट- 
येन्मन्तोपि वा-माढकाक्षराणि प्रत्येकं विद्या मन्ंण वा संपुटौकुर्यादिव्यर्थः। 

प्रोक्रमित्यादिना प्रकल्पनमित्यन्तेनारदादयेन श्रोकदयेन तेलोकामोदहन- 
विद्या अभिषेकं नवयन्वाणां विलेखनद्रव्याणि यथाक्रमं नव चोपदिगति। 

तत्र॒ एतया-वेलोकयमोहनोवि यया ॥८५॥८६॥ नवानां यन्वप्रकल्यनमिति-- 
स्वातन््यात् ।८७] 

चेवेव्यादिभियिन्तयेदिल्न्तेख्तुभिः श्रोकेनतानां यन्ाणां नवाभिपेक- 
त-ना ~ -- - --- ~~ -- -- ~ ~ ST 

(१) चाक्रिवामेक इतीरित इति मृ ge ate (३) तत्तदाद्नृपाकरवत् इति पा० ye ge | 
(२) दक्तोनराख्ययो इति qo qe पा०। (४) सनापन्यःधिकाःऽतथा इति qe go Te |! 



१९ ° मनारमाख्यटोकासदहिते तन्तराजे 

जपपुजादिना सिद्धवेभवेनाभिषिकतः | 

टलं्तगसमुल्यानि तथा दुष्कमंजानि च ॥६२॥ 
age नौंतिजनितान्यन्यानि दुरितानि च । 

नागयेत्तत्च्णादेवौ सलिलेरिव पावकः ॥९४॥ 

्रपुवोवित्तविदयायुगरोग्यादिसमन्वितान् | 

लभते च aed Yara सुखौ च चिगमेधते neu 

HAs मादियोगेष जन्म तत् प्राक्तनादययतः | 

योभ्शं नित्यदा faara fare: सोऽपि शियेधते neen 

प्राग्जन््रसच्चितेः पापेरपश्चादिनिषेवगेः | 
satan वैरिविहितेरभिचागादिभिस्तु at icon 

ये रोगाः पौडयन्ेनं ते विनश्यन्यशेषतः | 

कान्तिलिच्मोधनारोग्यविद्याविजयकौतिभिः eri 
सुचिरं जीवति ख्यातः पुवपौतादिभियृतः। 
नवाभिषिकं नवसु प्रोक्तेषु विधिना चरन् nee 

अपसल्य विजिल्याखात् भक्तः शुद्धारतमानसः | 

stag ततश्चिरं योगौ भुवि ॐोवति मन्प्रथः ॥१००॥ 

शब्द तत््वमयो व्याप्चिरिति सम्यक् समोरिता | 

अस्या निष्फालनात् चित्ते तत्तत्र खात्मसात्क तम् ॥१०१॥ 
ज ee = = -- ~  ---- - ~ - > ~ ~ --- == ---------------------- -----~--- ---  --- 

कान्ानभितरैकघोग्यानभिषेककतटकतिणाप्रदानमप्रदानेन प्रत्यवायं चोपदिशति | 

aa वित्त शाच्यय'--वित्तनिगूहनम् । अन्त् सुगमं तत् ॥८८॥८८॥ 

॥८ १॥ 
अभितेकपफनं दत्यादिभिमन्मरध vada: श्चोकौरभिषेकफलमुपदिश्ति | 

तत्र-पावकः नश्येत इतिशेषः। कंटरुममौनाम नित्यदारिद्रयकरोयोगविशेषः। 

नवसु कालेष्वितिगेषः । मन्मयः--गिवात्मा ॥१००॥ 



(cH पटने] SUABIT | १८१ 

दति श्रौ षोड़शनित्यातन्वेषु श्रौकादिमते end पटलम् | 
n
e
n
 

ne een 
~ 

इति योषोडशनित्यातन्ं पु योकादिमताख्यस्य परिपूणस्य तन्वस्य प्रपञ्च 
सारसिंह राजप्रकाणाभिघानन योसुभगानन्दनाघेन विरचितायां 

मनोरमाख्यायां व्याख्यायां भगमालिनोनित्याविद्याविधान 

प्रकागनपरं नवमं पटलं परिपृणं 

पराख््टम् ॥ १०॥ 

ग्रन्यसहुरा | 

eng पटले सन्ति यन्ताणेकोनविं गतिः | 

अध्यद्वाोत्तरणगतं व्याख्यानं WANS ॥ 



एकाद शपटलम् | 

अध षोडशनिल्यासु या षष्ठौ समुदौरिता | 
सा विद्या वद्किवासिन्याः कथिता ते नवाक्षरा leu 

तदङ्गानि लिपिन्यासं ध्यानं शक्तिभिरचंनम् | 

तत्साधनविधिं तस्याः प्रयोगान्विविधानपि wen 

रोमयन्तविभेदैश्च कथयामि ग प्रिये ! । 
विद्यादितीयबीजेन खरान् दौर्घाच्नियोजयेत् ॥३॥ 

मायान्तान् षड भिरेवाङ्गान्याचरेत् खकराङ्योः | 

नवाच्चराणि विद्याया नवरन्धु षु विन्यसेत् wei 
व्यापक' च समस्तेन कुर्याद् व्यात्मसिडइये | 
alata च बिदयासु व्यापक तत् समाचरेत् ॥५॥ 

तेन तत्तन्प्रयो भूयात् साघधकस्तेन faga: | 

तस्याचिरेण देवानां प्रसादात् सम्भवन्ति च ॥६॥ 

अथ एकादगश्रपरलं प्रारभ्यते | 

पूवेस्मिन् दशमे पटले पञ्चम्या भेरुष्डानित्याविद्याया विधानसुपदिश्यानन्तरं 
wer वद्िवासिनोनित्याविद्याया विधानमुपदिश्ति। aa षोडशेत्यादि भुवि 

इत्यन्तेन स्लोकशतरूपेगेकादगेन पटलेन | अ्रथ पोडशेत्यादिना fraaaaret 
धिकेन स्रोकदयेन पटलार्यानुदिशति। तत कथिता-ढतोये aa) अन्यत् 

सुगमम् ॥१।२॥ 

विद्येव्यादिभिः समोरित इईत्यन्तेर्बादयेः पञ्चभिः श्रोकंञ्चतुविधन्यासादिक- 

मुपदिगशति। तत्र खरान् दोर्घात्रियोजयेत्। मायान्तान्--सवेविषणढान् श्रा ई 
ऊ (ए) भ्रौ (ओरौ) a इत्येतान् षटृदोघेस्रान् कथयति ॥२।नवरन्ध् षु - टक् सोत- 

नासादन्दषु । षट्वणेन् आ्रआस्यमेहनपायुषु fay त्रयं इतिक्रमेणए satan घु 



११अ पटले) न्यासध्यानादिकयनम् । १८२ 

माट कायाः ASF च माठ कान्यासमेव च। 

सर्वासां प्रथमं कत्वा पश्चात्ततोदितं न्यसेत् ॥७॥ 
ललितायास्तु वगेम्तत्प्रोक्तमष्टाभिरेव च | 
तेन तस्यास्तु लिपिभो न्यासन्नेव(?) समीरितम् ॥८॥ 
तप्तकाञ्चन सङ्ाशां नवयीवनसुन्दरौम् | 
चार रमुखाम्भोजां विसलन्नयनत॒याम् ॥<॥ 
अष्टाभिर्वाहभिरुक्तां मागिक्याभरगोच्ज लाम् । 
पद्मरागकिगोटां शुसम्भ दास्णिताम्बराम् ॥१०॥ 

पौ तकोग्रेयवसनां रन्नमञ्चीरमेखलाम् । 

रत्रमौक्तिकसंभिन्रस्तवकाभरगोञ्ज लाम् (१) ॥११॥ 
गक्ताजकम्बुपुण्डं च चापपुगोन्दु मणडलाम्(२) । 
दधानां बाहभिर्वामिः wet हमणरङ्कम् ॥१२॥ 

पुष्पं घ मातुलिङ्गं (३) च दधानां दत्निगेः करः | 
सखसमानाभिरभितः शक्तिभिः परिवारिताम् ॥१३॥ 

एवं ध्यात्वाऽ चये दद्किवा सिनं विभ्व विग्रहाम् | 

ज्वालिनी विस्फलिङ्धिन्यो(४) मङ्गला सुमनोहरा ॥१४॥ 

नवातच्तराणि दच्निणपृूव न्यसेत् । व्यापकं प्राग्वत् ॥२॥४।५॥६॥ AAT TSF 

fafa | माटकान्यासं तत्षडद्भन्यामं च पञ्चटे कुलस॒न्दरोपटले वच्छमागत्वादिह 
न व्याकरोमि ॥७॥८॥ 

तप्तकाञ्चनेत्यादिभिविं्वविग्रहामित्यन्तंः पञ्चभिः श्रोकटव्याः सपरिवाराय 
नित्वसपर्याध्यानसुपदिगति। तव्राग्रुधानि- ऊङ्ादिवामदक्तिण्योः कल्य 

येत् ॥८॥१०।११।१२।१२॥ 

(१) मन्धिन्रवस््र काभरणोा इति मून पुर पा०। 
(२) carne च पुण्ड ward पूर्णन्दुत्डनमिति qe qe ole | 
(३) 9a च नातुनङद्ध इति die ge a | (2) wafeaifaafafeat इति qe ge ate | 

ह 
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मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्वराज 

कनकाङ्ितवाविप्रवाविविधाचेतिशक्तयः | 

अष्टकोगेषु सम्पृज्यास्तदग्रात्त(त्सु). प्रदक्तिणम् ॥१५॥ 

दलेष दाद शस्ता राशिशक्तीः समच॑येत् | 
मेषां aoteai शततिं मिथनां ककटौमपि ॥१६॥ 
fast कन्यां तुलां कौटां चापां च मकरामपि | 

कुम्भां Atal यजेत्प्राग्वदग्रादारभ्य शाङःरि ! ॥१७॥ 

चतुरखं घु दारेषु(१) aaa: afer च | 
अन्ययोञ्च दिशोः शक्तीः प्रोक्ता दश समर्चयेत् ॥१८॥ 
मायासप्ताक्रौमध्ये गतेर्नामभिरीरितैः | 
घस्मरा waar (२)च विभ्वासा fafadigar ॥१६॥ 
चिचरूपा निःसम्पन्ना निरातद्धा च पावनी | 
अचिन्यवेभवा रक्ता erat परिकीतिता ॥२०॥ 
बलिदेवोति सम्प्रोक्ता कुरुकुल्लायविदयया | 

यव नोक्ता देवता तु बलिकमंणि तव ताम् ॥२१॥ 
सप्राक््यां समोपेतां विदध्याइलिटेवताम् | 

हत्तयोनंवयोनिं तु क्त्वा तद् वहिरम्बजम् ॥२२॥ 
दाद शद संयुक्तं विदध्याटहत्तयुगमकम् | 

तट् वदिश्वतुरख द दारदयसमन्विते(२) ॥२३॥ 
--- ` - 

ज्वालिनोत्याटिभिदवतां दत्यन्तेरषटभिः श्चोकंदव्या आआवरणशक्तोस्तत्प्रूजन 

प्रकार तत्तन्मन्वयोजनाप्रकारं चोपदि शति । तत्र कोटं - तञ्चिकमित्यथः।॥१४।१५॥ 

१६॥१७॥ कोणदिज्तु- वायब्यादिषु ॥१८॥ माया - SMT ॥१८।२०॥२१॥ 

सपात्तया-कुरुकुल्ञायविदया ॥ 

(१) त्रतुरखदारयुगे इतिमू° yo aro | 

(२) सवभक्तादतिम्० Jo ate | (३) समन्वितं इति qo go पा०। 

वरत्तयो रिव्यादिभिः aafaaa: पञ्चभिः ara: देशा नित्यसपयाचक्रं aa 
~= ---------~---~-- 



११ग पटले काम्यो मपूजाविगशेषफनलकथनम् | १८५ 

पूवप्थिमयोरत देवौ चक्र तथाऽचयेत् | 
अ्ननुक्तष्वङ्गसूलाभ्यामष्यं संसाघयेत्तया ॥२४॥ 
द्रथ्यानुक्तौ हामविधी घ्रतमन्नादययमेव a2) | 
सङ्गानुक्ती सहख' Brewed वा तन्वचोदितम् ॥२५॥ 
पूजासमास्घिरप्येवमनुक्ता प्राग्वदौरिता | 
विदययायाः साधनं तद्त्तन्वेऽस्पिन् परमेप्वरि | ॥२६॥ 

अन्य(र)मन्वानपेन्नित्वातपृणत्वं नामुना ्षतम्(३) | 
काम्यहोमविधिं aca गु वाज्कितदायकम् ॥२७॥ 

शालितग्डलमादाय प्रस्थ भाण्डे नवे fata | 
समानवगोवत्माया रक्ताया गेपय(?)म्तथा ॥२८॥ 
दिगुगं तव fafa श्रपयेत् संस्कतेऽनले । 
Baa सिक्तं सिक्थं तु(४) कत्वा तत्ससितं करे ren 

निधाय विदामष्टोध्वं शतं FAT FATA: | 

एवं हामो महालन्मौ मावडहेत्प्रतिपत्क तः(५) el 

शुक्रवारेष्वपि तथा उषान्रुपसमाभवेत् । 
पञ्चम्यां तु विशेषेण grag समाचरेत् ॥३१॥ 

वाकाया EEE) 

नित्यमपयाक्रमं चोपदिगति। aa चक्रनिमागं सुगम् । जपदोमयो;ः ॥२२॥ 

॥२२॥२४।४५॥ प्राग्वत् -ललितापूजावमानवत् | तदत् -नलितामाधनवत्। एत- 
टेकाक्नरादिनवाक्तरान्तानां मन्वाणां मङ्यानुक्तौ एपापि नवाणत्वात् ललितावदि- 
व्यग्र ४ = © ~ डने ~ aa.) अमुना-ग्रम्मिन् तन्व पूवापरप्रोक्ताद्गोकारेण ॥२६। 

काम्यहोमं विगेषपूजाफनं चोपदिग्ति। aa संस्कतऽनले--होमाग् 
विधानप्रतिष्धिते | सिक्यकं-्रव्रपिण्डम् | ममितं शकंरामदहितम् ॥२७।२८॥२९॥ 
— - - eS cS ae se 

(१) samara at दति aq qe ae « ofanaiafad इति Ho Jo TM | 

(२) तन्वान इति Wo पु: Wie | (३) चतिरि्ति मृ ge ate 

(४) शिक्य स्िक्य' नु इति ae qe | (४५) प्रतिप्रत्तित sfa पु ate | 



१८९ मनोरमाख्यटोकासरितं तन्तराजें 

तस्यां fart विमध्वक्तैम लिकादौः सितैहं तेः(१) | 
अन्नाज्याभ्यां तु नियतं हत्वाच्नादययो(र)भवेन्नरः WRN 

यद्यद्धि वाञ्छितं वस्तु तानि सर्वागि सव॑दा | 

छरतहोमाटवाप्रोति aaa तिलतण्डलेः ॥३३॥ 
पञ्चमीष(२) विशेषेण पूजां कुर्याद्त्रतो भवन् । 
प्रतिपत्तियिमारभा पञ्चट् श्यन्तमम्विक्े ! ॥२४॥ 

कामेश्वर्यादिचिवान्ता देव्यस्त्वं कंकविग्रडाः | 
यतस्तेन खस्वतिधी तास्ता पज्या इतादिभिः ॥३५॥ 
प्रोयेट्व्रतसङ्ल्पसमेतो भक्तिसंयुतः | 
तेनायुःखौधनारोग्यविद्याकौतिंसमन्वितः ॥३६॥ 
Maud भूमी सखकुल्याग्राश्च तदल (४) | 
यत्तिघी या समाख्याता सुता सममवाप्रयात्(५) ॥३७॥ 
विद्याविधिवदेवेताः प्रोक्ताः पञ्चदशापि च| 

HOTA जपहोमार्चायोगतपगसेकतः(६) ॥२८॥ 

॥२०॥ तथा-- प्रतिपदोमवत् । विशेषेण - वह्किवासिन्याः असाधारण तिधित्वात् | 

प्राग्बत्-प्रतिपद्धोमवत् ॥२१॥ तस्या-- पञ्चम्याम् । सितेः- पुष्यं रितिशेषः ॥२२॥ 

तानि सर्वाणि सवेदा छतदहोमादवाप्रोति--षटतहो मात्सर्वाणीष्टानि वस्तुनि war 
प्रोतोत्यन्वयः ॥२२॥ व्रतो भवेत् - खसङ्ल्पस हितः ॥२४॥ | 

प्रतिपदित्यादिभिराचरेदिव्यन्तेः पञ्चभिः ata: पञ्चदशानां नित्यानां यथाक्रमं 

पच्चदशतिधिमयत््व' तत्तिथिषु तत्तदिद्याप्रासिं भजनविशेषं चोपदिशति। aa 

एकक विग्रहाः-एकंकतिधिरूपाः । व्रतसङ्कल्यः प्राग्वत् ॥२५।२६॥ यत्तिधौ -यासु 
तिथि ष्वित्यथः २७।२८॥ अखिलं-- प्रयोगादि | 

a व 

(१) मितेदनेत् इति ae qe पाः | (२) हत्वाब्राद्यो geo Te | 
(३) तु इति Fo पुर ute | (४) तक्ववित् इति qo ge me | 
(४) सासुतासमवाप्र यात् इतिमू्° ate ge 1 (६) जपदहोमेन पूजातपणसेकत इति Ao ge le | 



११ग पटने विदाप्रा्चिप्रकारकथनम्। १८७ 

विद्यया देवतात्मानं (१) सम्पप्याऽखिलमाचरेत् | 

विद्याप्राप्चिविधिं टेव ! ब्रूहि सम्यक् ममाधना NEI 

आसां पञ्चदशानां च येनैताः साधकोन्प्रवाः | 
रगु वच्यामिते देवि! विदयाप्रापिविधिं saa ॥४०॥ 

येन बिदयादेवताभ्यामेक्ययोगेन fagifa | 
तद्धावमाययोरेक्यरूपमानन्द विग्रहम् ॥४१॥ 

ASAT यतन्तेऽदयाप्यनेक्षे मुनयोऽम्वक्े | | 
वुचन्दनेः कुङ्मेर्वा सिन्द्रेगेरिकैः me: ॥४२॥ 
विदध्यादिपुलं चक्रं Bata सुोभनम् | 

यस्था यच्चक्रमारव्यातं नित्यपूजाविधिक्रमे ॥५३॥ 

तच कुम्भं निधायान्तजले सम्पृज्य देवताः । 
्रोक्तक्रम समोपेतं पुव ार्गीतन्धत्यकौ ॥५९॥ 
कलत्वोत्सवमधान्येदय : प्राग्वदभाच्य तां तथा | 
तत्तिधो प्राङ्मुखं शिष्टमुक्तल्षगसंयुतम् ॥४५॥ 
तथाविधा गुरुः कुम्भजले स्तमभिपे चयेत् | 
तच्जलं प्रागुदङःमध्यदिन्नगं सवसिद्खिदम् ॥४६॥ 

अन्यासु क्रमतोऽनिष्टान्यवाप्रोति सुनिश्चितम् | 

afsere खतिं रोगं after टेगमोचनम् ॥४७॥ 

क्रमाद्रनद्यादि वायन्तं फलानि स्युरिमानि वे । 
ततोऽसौ परिधायासु शुभे शद्ध च वाससौ ॥४८॥ 

विद्याप्रामिविधिमित्याददिभिः ममोरितमित्यन्तेरष्टादगभिः श्रोकेरम्मिम्तन्व 

सर्वासां विद्यानां माधारणं विव्याप्रासिप्रकारं प्रग्रपृवकसुपदिशति । तत्र येनः 
विधिना ॥२८॥४०।४१।४२॥।४२॥ प्रोक्तक्रमममोपेत- म्टविंगतृकन्लाचनादि ॥४४॥ 

ee Se —e ` 

(१) faenagaata’ sfa ae qe पा। 



१९८ मनोरमाख्यटोकासदिते amas 

समाचम्य निजेित्तैः समन्तेर्वा पुरोदितेः। 
wa पादयोर्नाधं पञ्चश्चोकेः स्तवंस्विगः(१) ॥४९॥ 
प्रगम्योल्याय पुरतोवद्धाञ्च लिक गोभवेत् | 

ततोगुरुस्तमाद्धय चक्रमध्ये निवेश्य च ॥५०॥ 

मनसा भावयन्नैकयमात्मानं देवतात्मना | 
प्रोक्त क्रमेण तां देवों विद्यारूपां asta तिम् ॥५१॥ 
समावाद्याख मूर्ादिविषु स्थानेषु तु क्रमात् | 

संस्थाप्य प्रोक्तरूपां तां ध्यात्वाऽभाच्य' वदेन््नुम् ॥५२॥ 
Haat विशः gut देवतात्मा समाहितः | 

ततस्तवैव तां विद्यां शतं जप्यात्तद्ात्मवान् ॥५३॥ 
पुनस्तदान्नयोल्याय पुष्यं रभाच्य तं aq | 
प्रणम्य विरूपासोत सूदववद्धाञ्चलिः स्तुवन्(र) ॥५४॥ - 

आद्य क्रममाचारं प्राक्ता सम्यक् भजेति तम् | 

आदिशेदेशिकस्तस्याटिनाद्ारभा सोऽपि ताम् ॥५५॥ 

नित्यशोजपप्रूजायं रुपासौत शिवां गुरुम् | 
एवं पञ्चदशानां च निलयानां क्रम इरितः ॥५६॥ - 
विद्याप्रा्चिविधौ देवि | स्वं सम्यक्समौरितम् | 
तासां नैमित्तिकं काम्यं ललितोक्तविधानतः(३) ॥५७॥ 

~~" ` =-= 

प्राग्वत् - नित्यक्रमेण ॥४५॥ मध्यमित्यत्र शानदिगुयते ॥४ ६।४७॥४८॥४९॥५०॥ 

५१।५२।५२॥५४।५१५॥ तेः पड्भिः Ba: ॥५६॥ 

तासामिव्यादिना waa पञ्चदशानां नित्यानां नेमित्तिककाम्य विधानसुप- 

fenfa । aa प्रतिष्ठाद्यं -तत्ततनित्यसपयाचक्रमूर्चयौः । mane न पूर्णीभिषेक 

saa) पूर्णभिषेक थ तत्तत्नित्यसपयाचक्रोण ॥५७॥ 
~=. ee eee 

re EE a a ——— 

( Mag ^ १० (२) वद्वाज्जलिं तु तम् इति Ho go ae | 

(३२) तत्तन्वौक्तविधानत षति Ae ge Ole | 



१९ पटले | ष्यानयन्ादि कथनम् | १८९ 

कुर्यात्प्रतिषटठादयमेवं यत एतास्तु तन्प्रया(१) | 

अआआसामन्योन्यमङ्गानि GAY परमेष्वरि Wye 

ualfsa स्विताऽन्यास्तत्परिवाराम्तथाविघाः | 

अन्यदा प्रोक्तरूपाम्ताम्तचतवाचने AAT: ॥५९॥ 
तासां काम्यकलावा्घिष्यानं तत्पटलोादितम् | 

एवं सवे समाग्यातं साघारगविधानकम् ॥६०॥ 
विदयामन्ता इति प्रोक्तं यत्तद्धेदं वद् प्रभा | I 

गग देवि | बिगेषन्तु सन्दभं a सऽपि वा ue ei 
वर्णानां देवताभेदा feat: स्युस्ते त्वशेषतः | 

aera: ख. ता विदा मदेवल्यास्तु मन्वकाः ॥६२॥ 
पुनरस्यास्तु वन्ताणि तत्फलानि खग प्रिये | | 

विद्याक्तरेष्वनाहत्तान्यक्ञराण्य्ट तमस्तथा ॥६३। 

स्वरागां सङ्मा दृष्ट विंगत्या शतमौरितम् | 

विध।य ATA GLAM तताद्वयम् ॥६४॥ 

श्रासामित्यादिना विघानकमित्यन्तेनााधिकन श्चोकदयेन पञ्चटगानां 

नित्यानामन्योन्याद्भित्वन निव्यनेमित्तिककाम्येषु च ध्यानोपदेशं प्रोक्तनिगमनं च 

करोति । daa तथाविधाः अ्रङ्निल्यासमानरूपाः। अअ्रन्यदा--णृथक् प्रथक् 

खस्ाङ्कित् पूजासु ।५८।५८॥ तत्पटनतोदितं-- ध्वानपटनोदितम् । एवं-- उक्ता 

प्रकारेण ॥६०॥ 

विद्या इत्यादिना मन्तका इत्यन्ते नाइ्यिनेकन Waa प्र्मपूद्कं विद्यामन्त- 
योभदसुप्रदिशति | तवर-त्वदेवत्याः- म्बादेवव्याः | AZIM - पुन्देवत्याः ॥६१॥ 

॥६२॥ 

पुनरित्यादिभिरगरेपतः saritag: पञ्चभिः; ara: den यन्नाण्युपदिशति | 
तत्र च्रस्याः- वह्किवासिनोनिव्याविद्यायाः। श्रनारत्ताणखन्तराणि यष्टा ॐकार 

~= -~ 

(३) तन्द्रयं इति we पुर ae | 



२०० मनोरमाख्यटो क! सहिते तन्तराजे 

कत्वा तेष न्यसेदर्गानष्टखष्टौ तु मध्यतः | 
मायां नामान्वितां कुत्वा तां तारेण प्रवेष्टयत् wey 

अन्तहत्तान्तराले(१) तांह्िखेदर्णान् द शक्रमात् | 

वार्मानुरूपान् पञ्चा शक्लिखेट॒कक्रमेण वे ॥६६॥ 
दत्तान्तरा प्राग्वदादि रादिक्लान्ताक्तराणि(र२) च | 

एवं Men यन्तागि जायन्ते ते्य॑धाक्रमम् ॥६७॥ 
aga: aaa मनौषितमगेषतः | 
प्रथमं wut रक्तवङ्िमूलेन संयुतम् ॥६८॥ 
सिन्दुरं aga पिष्टा घत्तृररससंयुते | 

लिखित्वा खदिराङ्गारे तापयेच्निशि जापवान् ec 

नारौ नरो्धपोऽन्योवा समायाति च तद्बलात् | 
तदहेवतेन ताम्रे वावा ATA वा प्राग्वदालिखेत् eri 

~~ eee 

हकाररेफवकारनकारसकारपकारमकाराः अ्रपुनरक्ान्यन्नराण्यष्टेत्यथंः | सवेत्रासं- 
युक्तस्ररोपादानं भवति । स्वराणां चापुनस्क्तत्ववगंतः। व्यच्जनानामक्तरत 
इति सत्त्र समयः een ततो हयं --अष्टकोगन्त वृत्तयोदयं HITT: ।६४॥ 
तारेण-प्रणषेन ॥६५॥ तान् - प्रात् । प्रादल्लिण्येन ते; खर विक्ततान्नरेः | यन्वविर- 

चनाक्रमोयथा-इष्टमानेन WAT एकाङ्लान्तरालं दत्तदयं निष्पाद्य तन्मध्ये 

प्रागबदष्टकोणं क्त्वा तदन्तरापि दत्तदयं विधाय aq ava कोणेषु भ्रग्रादि- 

प्रादक्तिणयेन आदितः अष्टौ समालिख्य wand ल्ल खां प्राग्बनब्रामसदहितां 

प्रणवेन वैष्टितामालिख्य warn क्मानुरूपाणि पञ्चभृतात्तराणि 
दशदशसमालिख्य॒ वहिवत्तवोष्यामगरादिप्रादन्तिख्येन ग्रकारादिन्तकारान्तान्येक- 
पञ्चाणदक्षराण्यालिखेत् एतत्प्रथमं यन्तम् | अस्येवा्टसु कोणेषु पूत्वैपून्यैलिखित- 

वियास्ररविक्रतात्नराटकादुपरितनमत्नराष्टक मत्तरा्टकं विलिखेत् । तेन षोडश 
यन्त्राणि सम्भवन्ति तेमंनोषितं साधयेदिति ॥६९८॥ 
साक ~--~--------- 

(१) अन्त्त्तान्तराभृमान् इति Ae Yo gio | (४) बहिवत्तान्तरा प्रागवद्ादिक्तान्ता्तराणि इति Ho go Yo 



१९६३ परै] निग्रहानुग्रहशभा शभर्षीटकथनम् | २०१ 

तत्तापनादपि भवेत् gaia फलमोप्रव रि, । 
हितीयं wut तेन विलिख्य निशि तापयेत् joe 
नारौ वप्रया समायाति ऊन्प्राचारविलङ्किमौ। 

ada तेन तवेव लिखित्वा निशि तापयेत्# ॥७२॥ 
गमणानाग्नी HARM 2) गाद रिज्वरातुरा(र) | 
तदेव tual दग्धवन्दह्ागारं तु >ि.स्ञॐ(३) ॥७६॥ 

रसे पिष्टा लिखित्वाऽग्ना संताप्य निरदनत्ततः। 

ATT ITM MARA AINA जपेत् ॥७४॥ 
aq तदेव संभ्रान्तः पिशाचा रिपुभ॑दैत् 

चतुधं विलिखेत् ्गपटर चौरेऽ सिताम्बर ॥७५॥ 
पुवेवत्तव निखनेद्रावावक्तक्रामेग च | 
द्ाहज्वरग सप्राहाद्रिपुर्याति यमालयम् ॥७६॥ 

परञचमेऽप्वथ वा षष दयोर्नाम लिखेट्दरयोः | 

कालोलुकजपन्तोत्यलेखन्या खपंरद्रये ॥७७॥ 
mama निखनत् प्रावद्नदो तीरद्रये दयम् | 

aaig वारिणा gat यां ह पास्यात्तवोामियः(४) worn 

प्र्ममिव्यादिमि भविदत्यन्तरदाद्यः wafants: ala: प्राक्षु षपोाडग- 

aay ठतोयचतुघपञ्चमपठटमप्माष्टमेः पड़ भियंन्तनिग्रहान् एकादशेन 
निग्रहानुग्रहान् गेपः शभाश्भानि चोपदिश्ति। तत्र तदरमे- रक्तव्किरसे। 
रक्तवङ्किनाम रक्तचित्रकम् । ग्ददिराद्भारे- ग्वदिरन्यनाङ्गार् ॥६८॥ तन-- पृरवाक्तः 

द्रव्येण । अअभ्मिन् प्रकर मट्त्रद्रव्यानुक्ता amd खादिराद्गारे। ॥७०॥७१॥ 

७२॥७३॥ प्रोक्त काले प्राग्वत्॥७४॥ असितास्वर उति पृवसम्बन्धः ॥७५॥ gaaq— 

* नारौ व्वा सनाव्राति जन््रचाग्विर्नङ्खिना। तोयं नन तवव fafa fain तापयन् sad aa: 

पुनरपि मोः पुम्तके लिखितः a> पुम्नके ala | (१) gman: इलि Fo Ge पाः। 

(२) ऋगतुरः इति ae ge पा०। (३) दगधवन्द्छद्गारंतु fread: इति dt ge पाः 

(४) नद्यातुषाग्पर्ण्रं विदय म्याइवामिव दति ae qe पाः 

२ 
x 



२०२ मनोरमाख्यटोक!सदित तन्तराजे 

सप्तमे नाम संलिख्य सौोसपट यथाविधि | 

शिरःकपाले ttre wma निखनेन्निशि woe 

रिपोः पुगोक्तकाले तु पिशतसखत(१) रिपुः | 
Tea wut meat feast wafafa ॥८०॥ 

सप्ताहात्तदरहाट्वेरौ प्रयालुचचाटितोऽन्यतः | 
नवमं इनि meat तदूमिंकायां वरे दिने(र) ween 

सिडयोगे शुभे लग्नं धिषगोदय एव वा | 

कुल्यापरल्यरोगादिदुःखेभ्योमु च्यते AT: ॥८२॥ 
दशमं राजते पटर क्त्वा बैगमनि कुवचित् | 

निधाय yaa मन्यश्मपातादि शान्तये ॥८३॥ 
AM भूतग्रहार्ताश्च TAA धारणात् | 

एकाद्गे लिखेद्ध.जं पाटौरेन्दु द्रवेस्तु तत् ॥८४॥ 
उक्तक्रमसमोपेतं गुलिकौकल्य तां पुनः । 

सितसिक्यमये लिङ्गे संस्ाप्याभाच्यं तत् पुनः ॥८५॥ 
स्थापयेत् ननौ द्रमध्ये तु पृज्ञयेत्नि्यशश्च aq | 
स्यासु सुसितैः पुष्यं ; सीरभादो विधानतः ॥८६॥ 
मासात्तदर्खात्सप्ताहादणे स्यु: WAIT घ्र वम् | 
भवेयुरव्याधिताम्तेन(३) घ्रतनारोग्यसाप्र् युः WEI 

ज्चरार्तास्तु विशेषेण सुखिताः स्यरयल्तः | 

अम्बसावोरमध्यम्य विद्र षयति वेरिगा(४) ॥८८॥ 
—- = SSS SS - क्न त= ~ 

निम्बरसादिना ॥७६॥ इयोः - यन्वयोः । दयोः - विदेष्ययोः ॥७७॥ अतापि 

लेखनदरव्यं निम्बरसःदि। एतदटेवास्मिन्निग्रहप्रकरणे द्व्यानुक्तो द्रव्यम् ॥७८॥७८॥ 
रररे = पा ~~ - a 

(१) wera sfa Al J? ate | (१) क्रलवात् ऊमिकायां agle + इति qo ge पा०। 

(३) 4a नतेनरोगमवाप्र वुरितिमा० go पा 

(४) अमन सौवोरमध्यस्य' faiaafa वे रिपौ इति Ao ge We | 



१११ पटले | निग्रहानुग्रहशभाशभादिकयनम् | २०२ 

ततेव HAAS तयोरुत्पादयेदपि | 
शर्टोमरोचपिप्ल्यः सुसृन्म्ाः परिचगिताः wee 
लकुचस्य रसोपेताः age तदिनिनतिपेत् | 

तापयेत् faa waaay यवारातिस्तु(१) तन्द्र खम् ॥< °॥ 

Maar ज्वरे रातस्तापटष्णासमन्वितः | 
aren खपरे(२) राविरसेनालिखष्य तत्पुनः ॥< १॥ 
#इटकायुगमध्यस्थ' कलत्वा तत् श्रषवद्म् | 

स्यापयेचरिडकागेदहे शास्तुरायतनेऽपि(२) वा ॥<२॥ 

खण्डे भित्तिमध्ये वा शयनस्यापनतोऽपि(४) वा । 

mage रिगोरोषमुदोगं वाऽथ चिन्तनम् ॥<३॥ 

व्यवहारं WU चान्यद दस्याहितात्मकम्(५) | 

वयोदगओेन YA नाशु घारगतो.ङ्गना lle zi 
वन्ध्यापि लभते पुवं विचिता aaa: | 

चतुदंशगतं नाम Hale) FH ATTA ley 
सिक्धमध्यगतं कात्वा तच्रिगौयेऽभितापयत् | 
सप्राहादशमायान्ति स्वियो वा पुरुषा खपाः cei 

गजा हया खगा्त्वन्ये ये जौवा भृतलाध्वाः | 

परग नाम्ना gaa फलकालिखितेन वे |< 9॥ 
— ~ - ~~~ ~ - - = — 

॥८०॥ धिषणोटयः wad) वा GAIT ॥८२॥८३॥८४॥ मितसिक्यमये — 

सितमधृच्छिटमये | तत्- लिङ्ग मितिगेषः ॥८५॥८६॥८७।८८॥ तत्तव -- 

अन््रमोवोरे ॥८८॥८०॥ रात्िरसेन -हरिद्रारमेन ॥<१।८२।८२।८ BNC ५॥८ ६॥ 
~ 

१) वचनं गवौ च qa aA दत: ८ io | CAT इत मः Je I 

२) BIZ गादवौरमेन इति qo पु2पाः। (३) aria a ge oP 

2) स्दापनोऽविवा उति at ge ate 1 (५) eaaaié वा नव्रान्यदन्वानिमतमान्मन उत AT पु? प 

€) तद जङ्ग तया इति मूं? पु? पाः । 
PRS ` | 



२०४ मनारमाख्यटोकःसहित aaa 

सुखप्रसृतिः स्यात् स्वौणां aqga ्षणादिना | 

षोडशे नाम संलिख्य धारगातप्राणिनां तघा ॥<८॥ 

रक्ता भवति-सवच ग्रहरोगभयादिषु | 
aza स्वर्णपट्रस्य' विधाय विधिना युतम्(१) ween 
ऊ्मिकाङ्दभूषादां ofa at विष्टयात्ततः। 

अआआधिव्याधिविनिसक्तौनिःसपलोजितेन्द्रियः ॥१००॥ 

भोक्ता भक्तश्च(र) पुण्यानां जोवैदषेशतं भुवि । 
योनितत्त्वमयौ व्या्धिरितिसम्यकसमोरिता ॥१०१॥ 

अस्या निष्फालनाचित्ते तत्तच्च खात्मसात्कतम् | 

दृति ग्रोपोडशनिल्यातन्वेषु गरौ कादिमतास्यस्य परिपृणस्य- 
तन्तस्य एकाद शपटलं परिपणम् ॥ १ vile 

~~~ ~ ~  - — 

परेण - पञ्चदशेन co अत्रानुग्रहप्रकरणे द्रव्यानुक्तो पटोरादिसखण्पदस्थम् | 

हे मपटरोत्कोणम् ॥८८।८८॥ बआ्रधिः- मानसो ger) अत्र दादशतमः Aa: 

षट् चरणणगाया ॥१०१॥ 

— 

इति ्रोषोडणनित्यातन्त षु योकादिमताख्यस्य dae ogre तन्वस्य प्रपञ्च. 
सारसिंहराजप्रकाशभिधानेन योसुभगानन्दनायेन विरचितायां 

मनोरमाख्यायां व्याख्यायां भगमालिनोनिव्याविद्याविधान- 
प्रकाशनपरं एकाद गपटलं परिपणे 

पराखष्टम् ॥ ११॥ 

WARE 

qearfa Gen व्याख्या Tar यााधिका भवेत् | 
चतुःषिरितिप्च्य प्रोक्तमेकादशेऽखिलम् ॥०॥ 

(१) गभम. इति Ae पु पाः। (२) भाक्ताकंताच इति Wo Jo qie | 

* TAIZ दवादगतमः ग्रोकः पप्र्चरण्णगाया इन्यघकम्। 



द्रादृणपटलम् । 

अथय षोडणनिल्यामु सप्तमो या समोरिता। 

तस्या विधानं वच्यामि Bay सर्वाघसाधकम् ॥१॥ 

प्रोत्तीव faa प्रागेव दादशाक्नर विग्रहा | 

तदङ्गानि लिपिन्यासं ध्यानं शक्िभिरचनम् ॥२॥ 

साधनं हामकर्मागि (सवता) यन्वागि WATT: | 
Taman सकलं कथयामि यथाविधि ॥३॥ 

दयसेककमथ च दयं दयमयो दयम् | 

मायया पुटितं कत्वा कुर्यादङ्गानि षट्क्रमात् |४॥ 

प्रयेकं शक्तिपुटितेर्मन्वागे दं शभिर्न्य॑ सेत् | 
टकश्रावनासावाग्वन्नोनाभिगुद्धेषु च क्रमात् ॥५॥ 

Ta रक्ताम्बरा रक्तगन्धमालाविभूषगाम् । 

चतुभुजां faaaai माणिक्यमुकुटोज्ज लाम् ॥६॥ 
—— a 

AA दादगप्रटन्म् | 

पृवस्मिन्नकादओे पटले gan वह्किवासिनोनिव्या(या)विद्याविधानसुपदिणप्रानन्तरं 
सप्तम्या महाव Aaa विधानमुपदिगति। ग्रथ घो. शेव्यादिना 

ग्रवाप्तये इत्यन्तेन AANA Gena Wad) aa wa पोडशेव्यादिभि 

qaifafa इत्यन्तेस्विभिः are: uzaaiafenfai aa प्रागेव-टतोयपरल्ते ॥ 

॥१।२॥२॥ 
gafaaifem क्रमादिव्यन्तेन श्रोकदयेन न्यासक्रमसुपदिगति। aa एककं 

श्रिरः शि(व)खयोरिति गेपः । मायया-- हन्न खया । अ्रङ्गानि- हृद्यादोनि। 

क्रमाञ्जातियुक्रानि गक्तिपुटितैः ब्रं वापुटितेः दगभिः। ea खाद्यवजवाग्बन्तो- 

नाभिगुद्धंषु । एकक्रमितिगशेषः) गुद नाम मेहनम् ॥४।५॥ 

रक्रासमिय।दिभिर्नायिकासित्यन्तः cafe: श्रोकंदव्याः मपरिवाराय्ा निल 
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पाशाङ्गणशाविन्तुचापं दाडिमौसायकं तथा | 
द्धानां arefuaa: दया (पर) दमसुभौतलेः ॥७\ 

पश्यन्तौ साधकं व्यखषट्कोगाजमहोपुरे | 
चक्रमध्ये सुखासोनां | रवक्तसरोसहाम् ॥८॥ 

णक्तिभिः खसरूपाभिराता पोतमध्यगे | 

सिंहासनेऽभितः प्र क्त्प्रोतस्याभिः खशक्तिंभिः wei 

चत्तान्ताभिविनोदानि यातायातादिभिः सदा । 
कुर्वाणामरुगाम्भोधी चिन्तये (द ज)न्प्रन्नायिकाम् ॥१०॥ 
इच्छानज्ञानक्रियास्तव विकोगस्याश्च शक्तयः | 

डाकिन्यादयाः षड़खस्थाः पड्मदाद शपवगाः ॥११॥ 

Za खा क्रदिनो क्रिन्ना न्ोभिगौ मदनातुरा! 

निरञ्जना रागवती तेव मदनावतो ॥१२॥ 

मेखला eifamt वैगवतीो दादश शक्तयः | 

ततः षोडशपवस्थाः शक्तौ राकगेयाम्विकषे ! 122 
कमलां कामिनं कल्पां कलां कलितकौ तुक | 
किरातां कालकदने कोशिकां कम्बुवाहिनोम् ॥१४॥ 

पजाध्यानमुपदि शति ! आयुघकल्यनं - वामोध्व हस्तादिदक्निणधरहस्तान्तं वाम 
दक्तिणएवामदक्तिणक्रभेण ॥६॥७॥ त्रश स्रषट्कोगणजमहोपुरे WHAM) एतदुक्त 

भवति - समतिरेखां योनिं विधाय तददहियथामानं षट्कोणं कत्वा तद्वाच्यं हाद श- 
यन्व' eens विधाय तद्बाह्यं षोडणदनलं पद्मं छत्वा तद्रदहिखतुदिक्तु हारोपेतं 
समचतुरख्दयं कुयात् aa चक्रं सुखासोनां तां चिन्तयेदिति ॥८॥८॥ wear 

म्मोघो-गोणम्मोधो ॥१०॥ 

दच्छेत्यादिभियंजदिव्यन्तेः सप्तभिः श्चोकेदव्याः परिवारणक्तोरुपदिशति - 

तत्र षड्खस्थाः नेक त्यादिक्रमेण ॥११॥ मदनातुरा-मदना इति मदनातुरा 
दति च दं शक्तो ॥१२॥१२॥ कलिताकोतुक-कलिता कौतुका इति च दंशक्तो। 



eee) परिवारगक्तिनित्यप्रूजाक्रमगुणखविधानादिकयनम् | २०७ 

कातरां कपटां कीतिकुमारो कुङ्मामपि | 

चतुरसखग्यितां(१) चापि शततीराकगय क्रमात् ॥१५॥ 
afaat वेगिनो atat चपला पगला सतो, 

रतिः शर्वा भोगलोाभमद्)न््रत्तं मनखिनो ॥१६॥ 

fea द्ारेषु(पाश्वष) कोग(1दि) fea च संस्िताः(ननाः)। 

दादभेता महार्वि ! चतुरखे भितोजपेत् ॥१७॥ 
कत्वाऽष्यमङ्गरलाभगां MART ततोऽचयेत् | 
शरो गा(ञ्ि BAIA च सिंहासनमनन्तरम् ॥१८॥ 

aa चक्रं ततो Zar प्राखद्ावाद्य शक्तिभिः | 

मायासप्ताक्रीमध्यंगतेरनामभिर च॑यत् ॥१९॥ 

बलिं च द दात्तदनु सप्ता्नर्या पुरोक्तया | 

देव्यास्तु TAHA हामं कुर्यादययघाविधि ॥२०॥ 

छ्ताक्तौ ररुगैः पुष्पं घ्र dat होममाचरेत् | 
प्राग्वत् समाप्येदिव्यमचनं ते समौरितम् ॥२१॥ 

a —— = ———— 

कानलकटने -कालाकदना इति FE ॥१४॥१५॥ मदोन्मत्त- मदा उन्मत्ता च इति 

इ ॥१६॥ दिक्त स्थितेषु दारेव्वित्ययः। assay दहारागामितिरशेषः। प्रम 

पञ्चिमादिचतुदिकदारपावेषु पथात् वा यादिकोणदिक्ञु प्राद्निखेनाचयेत्। 
मत्रावरगेषु श्रग्रात्प्रादक्लिखेन पूजयेत् ॥१७॥ 

कत्वेत्यादिभिः समोरितं उव्यन्तयतुभिः wager निव्यपृजाक्रममुपददिगशति | 

तच प्रोकरूपं--अ्रग्निमोमस्यात्मकभावनादिवुतम् | गोणाख्िः- जोणमागरः॥१८॥ 

तत्र- सिंदासन स्ितायासितिगेषः | प्राखत्-तिखगर्डासुद्रादिभिः। मायामप्ता 

ल्रोमध्वगतः - न्न वासप्तात्तरोमध्वयाजिनेः। गोगमागरादोनामपि एवमेव 

मन्वयोजनक्रमः। (माया) मघानर्या कुसकुन्नाद्य(विद्य)या ada अ(न्य)न््यवने- 

विशेषानुक्तौ कुरकुन्ना्यविद्यया वलिं दयात् । यथाविधि अरत्राभयपेतम् ॥२०॥ 
प्राग्बत्- तंजोरूपया स्वाकमयोजनादिति ॥२१॥ 

(१) ग्रापिश्ति We Ge पाः | 
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वसन्तकाले NW वा GUAT साधयेत् | 

हविष्याणशौ AAA: फललुलाशनोऽघ वा ॥२२॥ 

aia: सुगसिसलिलेरसगांशुकवान् रुचिः । 
चन्द्रचन्टनकाग्मौ रचर्चालोदहितविग्रहः ॥२३॥ 

अञ्जनाक्तालियुगलस्ताम्बुलासगवक्तवान् | 

मुखापितेन्दुशकलो हृष्ट चेता जितैन्द्रियः ॥२४॥ 
मीनौ विकालपृजासु कतसङ्ल्यसाधनः । 
नक्ताशो इहतणशिष्ट न जपेदियां समाहितः ॥२५॥ 

निव्यभोभो (१)जपेदियाभक्तान् भजनकौतुकान् | 
वयादहौना(र) मधुरं पायसं भोज्यभक्तिमान् ॥२६॥ 
mana विर्जेत्निल्शस्तदिनेष तु | 
TART समासाद्य प्रणम्याऽसक् टात्मवान् ॥२७॥ 
धनधान्याम्बरादास्तं सन्तोष्य तदनुज्ञया | 

कतारम्धो नित्यशश्च पजयेत्तं च भक्तितः wee 

यन्ते च fad: स्तोवेश्च तं संतोष्य कती भवेत् | 
faa च दपं च दम्भं चासत्यमेव च ॥२९॥ 
न कदाचिच्च कुर्वीत बिशेषाह्नरसच्रिधौ | 
एवं Maas GAT तट्द णां शं SAA a: ॥३०॥ 

सा नाक — ---~- + -- —_—_—— 

वसन्तकान्ते इत्यादिभिः साघकइत्यन्तैरष्यर्देरकादणभिः ata: सवविद्या- 

साघनसाधारणं गुणविधानसमुपदिण्ति। aa इहविष्याशो - निलेवणपक्तब्रोहिः 

तण्डलादारो ॥२२।२२॥२४॥ कतसङ्न्यसाघनः- कतस्वसङ्कल्ययो ग्यक्र मः ॥२५॥ 

भजनकोतुकान्--नित्यभजननिरतान् uel तदिनेषु- पुरखरणदिनेषु ॥२७॥२८॥ 

अन्ते - पुरथ्रणावसाने। स्तोत्रे; -- पञ्चभिः ala: तं-गुरुम्। दम्भं-- 
न $$ — a ee 

(१) asifean दति Ae ge ale | (२) होनापपरप्राय्रं संभोज्य sf Ao Jo ate | 



ग पटले | गुणविधानप्रयोगयोगतप्रत्यवायदहोमादिकयनम् | २०९ 

मिष्यास्वरूपनिवं णम् ॥२८॥ लक्ततय सितिविगरेपविधानात्कवनं 

जपेदिल्यर्थः ॥२०॥२६॥ तावत्-दगांगतः | दिनः - प्रतिदिनम् । wa पुरश्चर 

आरग्वधप्रसूनेश्च(१) प्रसृनेवंकुलाटवैः । 
मधुकजेश्म्पकीवां विमध्वक्तेशच नित्यशः 1321 
चन्द्रचन्टनकम्तेरौकाग्मौरसुरभौ कतः | 
तर्पयेत्सलिलैम्तावदिनगोभक्तिमान् Ze: ॥२२॥ 

एवं ससिद्मन्तम्त कुर्यात् काम्यानि(२) साधकः | 

गुरुभक्तीनिल्यकल्यक(2) तसङ्ल्पसंयुतः | 

सहखजापौ स्िरधौमन्ववौय वि दात्मवान् | 
यः सोऽपि काम्यान् Hala प्रयोगान्नान्यया शिवे 1 ॥२४॥ 

यदानज्ञानेन मोहेन चापलेनापि वाऽऽचरत् | 

अनर्थान् क्रणनाशादि(४) पौडां प्राप्राति निश्चितम् ॥२५॥ 

mam: Raed कुयाचिमधराघ्रतेः | 
मण्डलाल्ञभते AH! महते श्राघ्यविग्रहम्(हाम्) sen 

HE: चनी द्रसं सिक्तः पीर्णाद्य'(चि)तदि दिनावधि ! 
जहयात्रिलगोभक्तया सहसु विकचः शभे: ॥३७॥ 
तत्तदिनेषु पूर्वोक्तान् (पू) भोजयेटुक्तरूपतः(५) | 

तावच्च AAG Ale यावत् सङ्कादतं(£) क तम् ॥२८॥ 
Le 

णविधौ प्रोक्तमखिलं सकलविद्यापुरयरणम् ॥३२॥ एवं- उक्तप्रकारगण 11331) 

गुरुभक्त(मि)दत्यादिना नियितमित्वन्ते नाइादन श्रोकदयेन पुरयरण्मन्तरे- 

गापि प्रयोगयोग्यतामन्यध्चाकगे प्रत्यवायं चोपदधिगरति। तत्र - अन्यया (अन्यथा) 
ॐ + € 

Way, नेदविधगुण इत्यथः ।३६।३२५॥ 
भरव ~. e ~ t cx (@ ८५ Ben 

च्ररस्वेरित्यादिभिभवेदित्यन्तः anfanat aanalaifaag adiarear 

(१) weaat sfa qo पु नाः 

(३) 
(4) 

—— id — 

(2) काम्या{दर इति Ate पुट ate | 

faaqaiad इत मू Yo पा (2) कशगाकाद्ध दति म Je ae | 

भोजयेदृक्तदंवतामितिन्* Fo Te | &) MaqasT इतक्रतं मिति मर ye ae | 

29 

) 

/ 

तलन्नत्रयं 

व 

—: — 



२१० मनोरमाख्यटोक!सहिते तन्वराज 

चम्पको; died (सि)युक्तैः सहखहवनाट्ध्र वम् । 
लभते खगनिष्कागं शतं मासेन पृबेवत् ॥३९॥ 
पाटलैश्र तसं सिक्तः चिसहख' हतेः(१) तथा । 
(2\enifearatand चिवाणि वसनानि च ॥४०॥ 

कपुरचन्दनादौनि सुगब्ौनि च मासतः | 
वस्तूनि लभते हदय रन्येभोगोप(भो)योगिभिः ॥४१॥ 

शालिभिः च्ौरसिक्तामिः सप्तमौषु णतं FAA | 

तेन णालिसखद्धिः स्यात् मामे: og भिरसं शयम् ॥४२॥ 
तिलेहतेम्तदिवसे वर्षादारोग्यमाप्रयात् । 
खजन्द्रसु fau(s) तथा टर्वाभिजंहयात्तया ॥४३॥ 
निरातङ्घो महाभोगः शतं वर्घाणि जोवति । 
गुड़.चौतिलटूर्वाभिस्विषु way वा SAA ॥४४॥ 
तेनायुःखो्ंभोभोगापुण्यनिष्या(४)दिभाग्भेत् । 
छतपायसदुगेस्तु Bag विषु क्रमात् ॥४५॥ 
आयुरागेम्यविभवेन्ध पमान्योभवेत्तधा | 

AAA कदलीहामात् सीभाग्यं लभते हतः ॥४६॥ 

नानाविधफलावाधिमुपदिशति | तत्र aware प्राग्वत् ॥२६॥ तदिनावधि- पर्ण 

दिनावधि ॥३७॥ तत्तदिनेषु- सवप्रयोगदिनपषु । पूर्वक्तान्- विद्याविदः! उक्त 

रूपतः-मधुरसप्रायादि । एतत्सवप्रयोगसाघारणम् । तावदित्यादुक्तं सवहोम- 
साधारणम् ॥२३८॥२८॥ टदर्णऽदिमासान्- दर्णदि दर्णन्तमिव्यथंः ॥४०।॥४१॥ 

सप्तमोषु--तिधिषु अरस्य वासना गुरुमुखादवगन्तव्या। एकादशे पटले 

aafafay नित्यानां विशेषतः पूजाहोमादि विधानात् अरत षष्टोष्वपि विशेष 
विधानं कतव्यम् ॥४२॥ तद्दिवसे- सप्तम्याम् । waaay तिषु - खजम्मनक्तत्र- 
क ~ 

(१) इत दतिसो०पुर्पाः। (२) वादि इति He Yo Qe | (3) यृषु दृति Fo ge Ce | 

(3) निध्यासभाग्म इति qo go ie | 



१२ पटले ] नानाविघद्रव्येहौमिनानैकफलकथनम् | २११ 

टूबाचिकंस्तु प्रादेणमातेस्िखाटसंयुतः | 
जहयादिनणशोघोरे सन्निपातज्वरे गद्(१) vou 

महारोगेष दूर्वाभिः तिलेच्छिन्नोद्वेस्तथा(र) | 
विभिर्वा faamaa कुर्या्तिखादसंयुतः ॥४८॥ 
षरमासादब्दतो वाऽपि TAT a: सुखौ भवत् | 

तदिनेषु जपेदिदं निल्यशः सलिल स्प.गत् ॥४९॥ 

सहस वारं तत्तोये: सानं पानं समाचरेत् | 

पाकाद्यमपि तरव कुर्याद्रोगविमुक्तये ॥५०॥ 

साध्यत सं च॒ण्ये लवङ्ग(२) सपं तिलम् | 
पिष्ट च साध्यपाद्त्य(४) रजसा च समन्वितम् ॥५२१॥ 

कात्वा पुत्तलिकां तेस्तु हदये नाम संयुताम् | 
प्रावच्छिच्वाऽऽयसम्तीच्णं : Wed: पुत्तलिका हनेत् ॥५२॥ 

# => ® विरि an co न 

एवं fea: सप्तभिवा विभिवकद्िनिन at | 

साध्यो वभो wawinaty टूरख्िता 2e:(4) ॥५३॥ 

तथाविधां पुत्तलिका कुण्डमध्ये Baga | 

उपयग्नि' निधायाव बिद्या दिनगो(वं) हनेत् ॥५४॥ 

तदशमेको नविं गतिनन्नव्रेषु | तघा-शतम्। तथा--त्ररोगः sen निरातङ्कः 
अ्व्याकुलः। गुडचो-अ्रता। गुड्च्यादोनि वोरि द्रव्याणि जन्मत्रये यथाक्रमः 

ज॒ष्यात् । वा पन्नान्तर त्रिषु जन्सितिगेषः। क्रमात्- यथाक्रमम् ॥४५।४६॥ 

र्वा विकेः-- चि मङ्याभिः दूर्वाभिरिव्य्ः । विस्ादुम॑युतेः- त्रिमधुर संयुक्तैः igen 

महारोगेषु- महारोगा नाम वातादयोऽटौ | च्छ्वोद्ववेः- अ्रखतालताभिः एक - 

(१) सद्रिपानेगद्रेज्वर इति मृ पु at | (2) म्तुवा दतिमा पुट पा०। 

(3) raga gaa aug तिनमिति मा० qe पाः। (९) पाद्रोऽग्य इति lege ate | 

(4) iad Zara सा पुः ae | 



२१२ मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्तराजे 

विसदस्व' वियामायां सषपैम्तद्रसघुतेः | 
ण्तयोजनट् गदप्यानयेद्नितां वलात् ॥५५॥ 

तां तु पुत्तलिकामद्वमपुच्छिष्टसमन्विताम् | 
कतप्रागप्रति्टां च amis निखनेत्िशि wen 
साध्ययोनिं च ada छित्वा दत्वा बलिं ततः | 

कछषताभिभेकस्तां विद्या प्रजपेच्च शतवयम् won 

अवातेरष्टमे राशौ मासान्नानाविधैरपि | 
रोगेभू afedanainafa सुनिश्चितम् we 
यन्तरा समुद्ध व्य सलिले तां खनेच्निशि | 

ane: स विनिसुक्तः सुखी जौवति भूतले ॥५९॥ 
aaa कात्वा तां सषंपाज्ये निवैशिताम् | 
तोयमध्ये निधायेतत्क्षाययेटक्तवासरः ॥६०\ 

av} तीत्रज्वरेगातः कत प्राग्वत् सुखौ भवेत् | 

तामेव चरिडिकागेहे तधा वलियुतं खनेत् ॥६१॥ 

साध्या नरश्चत् नारौ चेत् शास्तुरायतने खनेत् | 

तदिधानेन सहितं गदुसन्ाटवान् भेत् ॥६२॥ 

वो रितिगेषः । विभिः - दूवादिभिः समुदिते; । वा-पक्तान्तमे। तदिनेषु- महा- 

रोगप्रतोकारप्रयोगदिनपु use तत्तोयैः --अभिमन्तितजनेः | arate अन्नाद्यम् | 

तेरेव--जनेरेव ॥५०॥।५१॥ a साध्यत उक्तचृणणीदिभिः समुदितेः ॥५२।५३॥ 

॥५६४।५५॥ अइ मधघृच्छिष्टसमन्विताम् - अद्धारमपृच्छिष्ट सहिते: प्रागुक्तैः कताम् 

॥५६॥ छताभिषिक इत्यादि सर्वक्रुरप्रयोगानन्तरल्त्यम् । तअभिषेकस्तु तत्तदेवता ` 
नित्यसपर्याचक्रोण ॥५७] अष्टमे राणो निखनेदिति सम्बन्धः। wa क्रूर 
प्रयोगान् AAT ACA रागो कुयात् ॥५८।५८॥ तां-पुत्तलिकां शमशाने 
निखाताम् | एतत्- सपपाज्यपात्रम् । उक्तवासरेः-- मासादि भिः॥६०॥ प्राग्बत्क्षते- 

मनिनस्थापन Ad | तामेव _ साध्वनक्तत्रठत्तकछषताम् । तथा वलियुतं - साध्ययो- 



१२अ पटल] मदावज्ादियन्तनिमाणक्रमकथनम् | २१२ 

महावज AIA च यन्वाण्यन्यान्यनुक्तमात् | 

प्रयोगानपि acatfa समाहितधिया गु ॥६२॥ 

प्राकप्रलयक्टिगादिक् च विगत्सूतराणि पातयत् | 

तेन कोटानि जायन्त GHRAIB WAAAA ॥६४॥ 

तेष कोग(उपात्त ष्) चतुष्क ऽपि माजयेत् पञ्चकेन च । 
चत्वारि शत्तव गेषं IAAT यघा भवेत् ॥६५॥ 

fea चत्वारि चत्वारि माजवित्वा विकोगकम् | 
कुयच्छषागि कोष्ठानि पञ्चषष्ट्या णतं भवेत् ॥६६॥ 

तेषु पृवादिपरिति लिखे(टा)दिदयया्नरागि तु | 

प्राग्वत्खरविभिन्नानि प्रागुक्तविधिना तथधा(तः) ॥६७] 

चत्वारिचत्वारिणच् णतं तषां तु मध्यतः | 

एकबिशतिकोटरानि शिष्टानि Gaiam! ॥६८॥ 

निवलियुतम् ॥६१॥ नरनार्यायघाक्रम' चर्डिकाणास्दोगृ ह | तद्दिधानन -ब्रष्टम- 

राश्यादि ॥६२॥ 

महावज.गमित्यादिभिः का्यानुरूपत इत्यन्तेरेकाद भिः श्चोकंमद्ावज्रादि 
वन्वनिमाणक्रमुपदिगति | तत्र॒ प्राग्वत् एकादगानाछ्रत्ताक्तराणि प्रागुक्त 

विधिना प्रादक्तिखप्रवेशगत्या तषां पट्प्तत्यधिकशतसङ््रास्वर विक्ततविद्याक्तराणां 

समन्वितं faefamaaty पट कमितिग्पः। चकारादिक्षतविद्यात्तरमदित- 
मितिग्रेषः। ब्रन्यत्मुगमम् | लेखनक्रमस्य मम्प्रदायप्राप्यलात् अयमत्र विलेखन- 

क्रमः-यथा-प्राकूप्रत्यक् efamen च समान्तरालानि fenfafantagaria 

पातयेत् | एवं कत unusifannaad कोठानि सम्भवन्ति ॥६२॥६४॥ तपु 

चतुदटिक्तु सवमध्वकोढठचतुटयवजम्। वाद्यवोष्यां कोढठान्यन्यान्यभितः प्रतिकोगां 
मप्रदशसप्तदग माजयेत्। तदन्तः ददितोयवोष्यां प्राग्वत् पूवपरित्यक्तको टपार्बषु 

एकमेकं कों परित्यज्य अन्यानि agen agen कोडठानि प्रतिकोण- 

मभितोमाजयेत्। तदन्तरेपि ठतोयवोष्यां प्रागृवत् एकभमेक' aaa 

प्रतिका णं नव कोष्ठानि माजयेत् | तदन्तय्तुघवोध्वां प्राग्वदकंकं aaa प्रतिः 



२१४ मनो रमाख्यटोकासदहिते तन्तराज 

तेषु पर्यायनित्याुवगंषट्कसमन्वितम् | 
घटिकायुगवर्णीं च लिखेत् प्रागुक्तयोगतः wee 
शिष्टेषु विद्यावांश्च लिखेट्दाद शश्रेषयोः 
साध्याख्यमालिखेटक्तक्रमेग पुटयोद यो; oon 

चतुर्टिं्न लिडेत्कोगेष्वभितो भीतिकार्गकान् । 
द्िविक्रमेण WIAA चयं तयम् ॥७१॥ 

एतत् mag संलिख्य संपूज्य विधिना युतम् | 
स्प.शन् Way पश्चात्तिसिहख' ततस्तु तत्(तम्) ॥७२॥ 

विनिवु ज्यादयथोक्तेषु कायषु क्रमतः शिषे ! । 
भूतान्नराणि च पुनलिखेत्कार्यानुरूपतः ॥७३॥ 

कोणं पञ्चपञ्चकोष्ठानि Aad | तदन्तः पञ्चवोध्यां प्राग्वच्चैकं कभेकं परित्यज्य 
प्रतिकोणमेक' on कोष्ठं माजयेत्। एवं छते एकाशोत्यधिकशतकोढरूपं 
प्रतिदिशं एकादिगप्रतिपङ fa प्रतिपाष्वं एकक को छटाभिहृदवा वजञाकारं दृश्यते | 

तषु चतुर्दित्तु प्रथमदितोयपडङ क्िस्कोछचतुष्टयं माज यित्वा तत्रोपान्यरेखा- 

ग्रहयावष्टस्भेन त्रिकोणं कुयात् | एवं कते पञ्चषदयधिकगतकोढानि दृश्यन्ते । तेषु 
qaus किस्यकोपच्चकमध्यस्काछमारभ्य सवेबाह्यवोष्यां wefawa षट - 
सप्तत्यधिक शतसङ्कयरषु खर विक्षत विद्याक्तरेष्वादितः षट विंण्टक्तराणयालिख्य तदन्त 

दितोयवोध्यामपि मध्वमको्मारभ पूर्वलिखितान्नरोदं दाविंशदक्तराणि ar 
दालिख्य तदन्तस्त॒तोयवोष्यामपि लिखितान्नरोपरितनान्यष्टा विं शत्य त्तराालिख्य 
तदन्तं खतुधेवोष्यामपि agama चतुविंणत्यराणि प्रागृवदालिख्य तदन्तः पञ्च- 
मवोष्यां तदत् विंशत्य त्तरा णया लि व्य तदन्तः पठ बोध्यां चत्वारि aaa चतुञ्चल्वारि श 

दधिकगतात्तराखालिख्य ततः गेषाक्तरहा तिं गत् केशरेषु कमिण कविंभतिवशेः सह 

पञ्च विं एपटलवच्यमाणपर्यायनित्यावणषट क' षट सु समालिख्य तदनु युगघटिका 
aes यथा सम्प्रदायभेकम्मिन् als समालिख्य ततो दादश्सु कोष्ठेषु विद्याया 

र(वि)धिक्ततानि दादगात्नराणि ममालिख्यावशिष्टय दयोः कोढयोलिखिताक्तर- 
TAY प्रागवदघम्तात्साध्यसुपरष्टात् साधककर्मणो च समालिख्य ae” 
लिकाणपु प्रागाद्विप्राटच्ििन भ्नूतान्तराणि ददिविक्रमादालिख्यावगणिष्ट 



{Rm पटले महावज,प्रयोगतत्फनकथ्नम् | २११५ 

महावजमितिख्वातं सवतवापगाजितम् । 
विजयस्तम्भविद्र षवश्योच्ाटनकमस् ios 

गन्नयेत् पुष्टिणान्ं (१) च तथेव ग्पुनिग्रहे(र) | 
टेणराषएपुरग्रामनिवेणारर्विशेषतः ॥७५॥ 

घोरेष॒त्पातजातेषु भूमौ संलिख्य गगिकैः | 
मध्ये दवं समावाद्य पजयेच्रिल्वशः शिवाम् ॥७६॥ 

सस्यासु तिरूषु प्रोक्तक्रमान्नो गजनं तथा | 

कुर्यात् विरावं दिगुणं विगुणं काम्यरूपतः ool 

राज्ञां वरिविरोधन पुरौमावावगेषिते। 

विभवे aust तस्य प्रोक्तवज' लिखेन्द्रहत् ॥७८॥ 

द्रदेनाचयेत्तस्य मध्ये टेवं^ शुचिस्िताम् | 

नत्यगोतादिभिः ats सन्ध्यासु च विग्रेषतः joey 

एवं प्राग्वहिनेसक्ते विजयो चपतिभवेत् | 
बेरिनागेन वा तस्य भङ्गाद्ासनतोाऽपि वा eel 

ततम्तन्प्राजजवित्वा तु भाले कात्वा YT! वलेः । 
प्रतौया(परौवा) देशिकं तग्र गजं जौषैचिरं मुखौ(म्) ॥८१॥ 
निःसपल्ना निरातङ्कः षडङ्गः MATAR: | 
एवमेतस्य वजस्य वभवं कलु बगयेत् ॥८२॥ 

111 -_——. --------~ 

विज्ञतविद्याच्तरेकादशक' प्राकपयिमयोस्वयं ad द्निणोत्तरयो दयं त्रयं चाऽऽनिख- 
दिति ne ३॥६४।६५॥ ६ ६॥६७॥९८॥९८॥७०॥ ०१।७२॥७६॥ 

मदावचमिव्यादिभिव्णयेदिवयन्तेनवभिः सोक म्हावच्यन्चप्रयोगविगेपंस्तत्- 
फलानि चोपद्धिगश्ति। तत्र॒ प्राक्तक्रमात्- ललिताप्राक्तक्रमतः ॥७४॥७५॥७६॥ 

॥७७।॥७८॥७८॥ प्राग्वत्- दिनैः मामादिभि; । गज स्यापयिलेति Ha: ।८०॥८१॥ 
षि ee ~ 3 — -- न 

(१) war पटिः उ शनिं इति qe ge a | (२) विग्रहम् मा पुर ate | 



२१६ मनोरमाख्यटोकासदहिषे aaa 

अधान्यद्जनिर्मागं विधानं च शरण प्रिये | | 

येन हस्तगतेन a: सिद्योऽपि खहस्तगाः wea 

प्राकप्रल्ग्दज्तिगोदक्च ergata पातयेत् | 
~ > ~ aan q 

तनेकाणौ तिकोष्ठानि जायन्ते त(च)दपवंवत् ॥८४॥ 
माजंयेदशकोगेष शिष्टं घु विलिखेत्तथा | 

oo = Q 

विकोणानि aqfea तेषु ता(्येव)वच्च पवेवत् ॥८५॥ 
विलिखेद्वशिष्ट षु मन्वार्णस्तद्दिशस्तथा | 

एकस्पिन्द्रध्यमे शक्तिः जटरे साध्यमालिखेत् ॥८६॥ 

एतच्च पृवमुक्तेष॒ विनियुञ्जाच्रिजेच्छया | 
न भेदस्त॒नयोरस्ति प्रयोगेषु तु सवतः ॥८७॥ 
एतद्रजस्य मध्यस्थ नाम कुत्वा महोभुजः | 
enh हदये शोष संस्थाप्य समरे क्रते ॥८८॥ 

निरातङ्कः षड क्रः षड्क्गानि नाम अमात्यराष्दुगकोश्वलसुहृत् संज्ञानि स्ाम्युप- 

सजंनानि | अन्यत्सुगमम् ॥८२॥ 
अयेत्यादिभिरालिखेदिव्यन्तेखतुभिः श्चोकंवजान्तरनिर्माणसुपदिशति । aa 

पूर्ववत्। वजाकारेण दशकोणिषु तेषु कोषेषु चतुषु कोणेषु प्रतिकोणं दश 
कोष्टानि माजयेदित्यथः। faey कोटेषु । तथाप्रतिदिशं एकं कोष्ठं माज afe- 

त्यथ; । विकोग्णनि विलिखेदिति सम्बन्धः। तानि कमौनुरूपाणि भूताक्तराणि। 
्रवाणष्टेषु wifdnqagia कोषेषु मन्वार्णीन् इादशेति षः । दिशः इयं 
हयम् । तथा- प्रागादि mefatia | गक्तिजटरे-हल्ले खामध्ये। लिखनक्रमो 

यथा-- प्राक प्रत्यग्दन्निणोदक च समान्तरालानि दशद शसतराणपास्पालख Aa पूव 

वतुप्रतिकोण' बाह्वो सप्तकः तदन्तदिं तोयवोथपां इयं तदन्तस्त तोयवोथरा 
मेकमेवं क्रमेण टगकोान्यभितोमाजयित्वा चतुरिग्गतकोषछचतुषटयं माजयित्ा 
तत्र विकोरानि विधाय faatitg aq प्रागृवत् भूतात्षराणयालिख्य ततस्तेषु 

सप्ततिं गत्कोषठेषु दयं हयं मन्त्राक्षराणि प्राग्वत् षडाहन््या विलिखेत् wanna 
Rls Bai ससाध्यां लिखेदिति ॥८२॥८४॥८५॥८६॥ 



१२ WZ ] साभाग्करयन्तपद्यादिकथनम् | २१० 

निहत्य वाहनों शवचोख्तुरङ्गां महोभुजः | 

FAA ST यणोालच्मौघनान्वितः ॥<८॥ 

नित्यं सुचिरं जौवद्धागौ भूमी निजेच्छया | 
एतत्ताम्रतले(१) क्त्वा स्थापयेद्भिहद्वय ect 

विधाय हत्तयोमध्ये षट् कोगं तस्य मध्यतः । 

वाद्य क्त्वा च विदयाया वौोजमादयमयान्तिम्(२) ez 

षटसु कोगेष तु पुनरग्रपिमयोलिं खत् | 
एककं पाश्वं कोगेष॒ दर द (३) त्तान्तरा पुनः ॥९२॥ 
माटकां विलिखेदादिन्ान्तां(४) बिन्दुसमन्विताम् | 

मध्यवौजस्य मध्यस्य' लिखत्तं निजवाज्कितम् ॥<३॥ 

भतदेमनभौतानां(५) कुमारौणामिदं भुजे । 
कण्ठे वा MATA AMAT तस्य जायते ॥<४॥ 

खरप्रसारिते्मन्ववगेः पद्यानि कारयेत् | 
वत्ता्टपवयुक्तानि षोड़गानि मनोहरम्(६) ॥<५॥ 

एतदित्यादिभिः भ्रभिह्रदये इत्यन्ते ् तुभिः arama तत्फलानि 
चोपदिशति। तत्र दंगकः-कवचः। अन्यत् सुगमम् ॥८७॥८८॥८८॥९८ ०॥ 

विधायेव्यादिभिर्जायत इत्यन्ते यतुभिः ata: सोभाग्यकरं यन्रसुपदिगति | 

qa एतदुक्तं भवति -यथामानं षट्कोणं कत्वा तदन्तवरत्ताददिरेकंकाद्गःन्ता- 

(माना) न्तरा sted छषत्वा त्रान्तर्वोध्यां यथासम्प्रदायं न्नं खावेष्टनं तदा्यवोष्या 
माढकाल्तग्वेटनं अग्रादिप्राद्तिण्वेन कुर्यात् इति । अन्यत् सुगमम् । Waa 

MIEN खावेष्टनं AY कमसु रेफांगेन कुर्यात्, अन्यत चतुधस्वरांगेन 

कुर्यात् ॥८ १।८२॥८ ३ ॥८४॥ 

स्वरप्रमारिनेरित्यादिभिरवाप्थे इत्यन्तः षडभिः aa: पोडग पद्मान्युप 
— — 

(१) amaze इति qe ge a (२) ara’ तथानज्विकाम् एति dt Je ae | 

(३) इद्र xfa qe geo me | (४) atteant इति ate Je Te | 

(४) चतुदश्ननोतानामिति qe पु< पा (६) मनादराम् sfa ale Je oe | 

र् ह 
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कार्णिकासु च पेषु लिखेदेकेकमक्तरम् | 
कर्णिकार्गस्य मध्यस्य कुर्यात्नाम निजेप्सितम् ween 
घटिकाल्ञरसंयुक्तं विनियुञ्यत्त नित्यशः | 

अहोरावं षोडशधा AAT तां तेषु योजयेत् ॥< ७] 

समस्तं वाञ्छितं anna विलिखेत्तदा | 
धारये टभिषिद्चेच ज(वुजं)पेदि्टाथेसिद्धये nec 

प्राकप्रयक्दक्तिणोदक्च परञ्च सुव निपातनात् | 

कोष्टानि पोड़शानि स्य॒स्तेषु पद्यानि कारयेत् ween 
प्रागुक्तेष विधायेवमचयेद्यामतः(१) क्रमात् | 
देवः तु Mag Al सवंसम्पदवाप्तये ॥१००॥ 
(र)पायुतत्वमयौ arfaftfa सम्यक् समीरिता | 

अस्या निष्फालनाचित्ते तत्त्व खात्मसात्क्तम् ॥१०१॥ 

दिशति। aa प्रागुक्तेषु- सुवर्णादिष्वधिकरणेषु । एतदुक्तं भवति- विद्याया 

पनाढत्तान्येकादश्ाक्चराणि wig षटूस्तत्यधिकशतसङह्ानि भवन्ति | 

तेष्वत्तरेष्वादितः प्रथममच्तरं कणिकामध्ये विलिख्य तदक्षरमध्ये दितोयमक्तरं, 
aa तदघोघटिकाचरस्थाने ठतोयमत्तरं, बद्धिर्टसु दलेषु श्रग्रादिप्रादक्तिणखेन 

्रटात्तराणि, एवभमेकादशतच्तराणि TITAS षोडशात्मफेषु खण्डेषु प्रथमखण्डस्य 

तत्तहटिकात्तरं तत्र तदातदा विलिखेत् । एतत् प्रथमं पद्मम् । wat ga 
लिखितात्तरेकादशकादुपरितनं एकादशक' प्राग्दहिलिख्य श्रहोरातस्य feata- 

खण्डस्य तत्तदृघटिकाच्तरं unafefaaqi एतदु दितोयं पद्यम् । एवं क्रमेणा- 

न्यानि agen पद्यानि क्षता तत्र तत्र तदा तदा देवोपरूजनादिष्टावाभिः। तानि 

पोडगग्द्मनि खणादिषोडगङ्ञोढामके AGA प्रतिकोष्ठनेकंकः प्रागवडिलिख्य 
पूजन।च प्रागुक्ता सिदिरिति ॥८५॥९.६॥९८ ७॥९ ८॥८ ८ ॥१००॥॥१०१॥ 

(१) द्यामनुक्रसात् sfa मू० ge पाः) (२) वायुतच्वेति qe Jo qe | 

* atey sfa qo go पा०। 



१२ग् पटल] उपसदारकथनम् | २१८ 

इति ग्रौषोडणनिल्यातन्चेषु थौकादिमते दादशटलं 

परिपुगों पराम्टम् ॥१२॥ 

इति ओोषोड़श्नित्यातन्त षु योकादिमताख्य स्य तन्तस्य परिपृणस्य aaa प्रपच्च- 
सारसिहराजप्रकागशाभिघानेन योसुभगानन्दनायेन विरचितायां 

मनोरमाख्यायां व्याख्यायां महावजं खरो नित्याविद्याविधान- 
प्रकाशनपरं दादशपटलं परिपू 

परागम् ॥१२॥ 

ग्रद्यसङ्ा- 

एको नवि गव्यन््राणि व्याख्याग्रन्याः शतात्परम् | 

wen स्युरिदेवेवय' दादग पटले स्मरताः | 



अय वयोदशपटलम् | 

aq पोडशनित्यासु या प्रोक्ता त्वष्टमौ तदा | 

तद्विधानं ग प्राज्ञं ! समौहितफलप्रदम् ॥१॥ 
विदोद्धारः कतः पवेमघ न्यासक्रमं तथा | 
तदावरगशक्तिश्च ATA तत्प्रपूजनम् ॥२॥ 

तत्साधनं तत्प्रयोगान् होमयन्वादिभिस्तघा | 

प्राणप्रतिष्ठा विदां च तदिघानं च तत्फलम् ॥२॥ 

क्रमेग वच्य सं प्रोकतान्यशेषेण महेष्वरि | | 

वम॑न्वेभंवने स्यातो निग्रहानुग्रहलमः ॥४॥ 
कुर्यात् प्रात् षडङ्गानि विद्याद्येनोक्तमागंतः | 

तेनेव पुटितैर ग्य सेच्छोचादिपञ्चसु# ॥५॥ 
ag मनसि विन्यस्य व्यापकं वियया न्यसेत् | 

णं 

6४ < © 

maze समुदिष्ट' awat ग पावति ! ॥६॥ 

AA त्योदशपटलम्। 

पूव्वस्मिन् दादे पटले सप्तम्या मदावजं ्वरोन्त्या विद्याया विधानसुप- 
दिग्यानन्तरमष्टम्या शिवदूतोनित्याविव्याया विधानमुपदिग्ति । sa षोड़शेत्या- 
दिविधानकमित्यन्तेन स्नोक शतरूपेण त्रयोदशेन पटलेन | ततर अध षोडगेत्यादिभिः 

a त्यन्त; चतुभिः Aa: पटलार्थानुदिशति | 
अन्यत् सुगमम् ॥१।२।२॥४॥ 

कुर्यादित्यादिना पार्वतोत्यन्तेन स्नोकहयेन न्यासविधिं श्रष्यंसाधनादिकं(१) 
[4 => क (भक ~ 

चोपदिगशति। तत्र उक्तमार्गतः- दोर्घस्वरपट् कजा तियुक्तेनेत्यथेः । तेनव--हृ - 

तत्र पूवं-लतोये पटले | 

योत्रादिपच्चसु- यथाक्रम ओखोतत्वक् चन्ञुजि्वाघ्राणख्येष इति शेषः ॥५॥ 
तत्र त्वचि सवाङ्गष उक्तेषु स्थानेषु हन्न खापुटितनेकंकेन वणन न्यसेदित्यधः ell 

(१) शरव्य्स्यापनादिकमितिवं go qo अव्यमाधारणादिकमिति alo go पा०। 

पञ्चकमिति मृ: Jo पाः 



१११ पन टेव्याः परिवारशक्तिनित्यपूजाविधानादि कथनम् | २२१ 

विद्धला wom लोला निल्या मदनमालिनो | 

विनोदा कोतुका पुख्वा पुराणा चतुरखगाः(१) WI 
वागौशा वरदा fasar विभवा विघ्रकारिगी। 

बौरा विघ्रहरा विटोल्यक्ता यन्ता्टगक्तयः(२) ॥८॥ 
सुमुखो सन्दर सारा समराच ara | 

समया सवगा सिद्ध लक्ता अ्टाखशक्तयः(२) Ve 
डाकिन्यादाः Sa षु सर्वास्त्वग्रात्प्रद्निगम् | 
मूलदेवोसमाकारवर्णायुघसमन्विताः ॥१०॥ 

शिवां वागे दृरसिद्धां व्येविग्रहवतोमपि | 

नादां मनोमय।(४)षट्सु wag परितोऽच्येत् zen 
इच्छाज्ञानक्रियागतौ fag कोगेष पृजयेत् | 

मध्ये देव हेतिहत्ता(५) पृजयेदष्टमों शिवाम् nee 

तस्या ध्यानं गृ प्रान्न | यन्प्रयं विप्वमौरितम् । 

तथापि भक्तसन्वागहतोः(६) ASAT परा तनुम् ॥१२॥ 
— ee 

विद्रलेत्यादिभिः frafaad: षड भिः taza: परिवार णशक्तीरुपदि गति | 
तत्र मदनमालिनो- मदना मानिनो चेति दे शक्तो । चतुरमृगाः--चतुरमृदार- 
युगस्य पाश्वेयोः प्रत्येकं दयं दयमेवं चतुटयं - वौ णचतुषटये चतुष्टयम् । VAT 
efanfemed एवं en चतुरमगाः-- चतुरम॒स्िता इत्यघंः॥७॥ Aare (a) शक्तयः 
भटटयन्धस्थ शक्तयः ॥८॥८॥ Haast अत डाकिन्याद्याय WaT! प्राद- 
क्रिष्येनाचयेत्। तच्छक्यवस्थानन्तु प्राग्वन्निक्र तिकोणादिपु - तेन हाकिनी 
राकिनो माकिनो-लाकिनो-डाकिनो sere gama: ॥१०॥ गिवासित्यादयो 
विद्याया दितौयाक्तरादिनामगक्तयः । व्ये विग्रहवतो व्व विग्रहत्यघः ॥११॥ ₹ईतिपूजनं 

तत्तव्रामभिः सप्तात्तयन्तेर्वाद्यादिनि'त्यन्तं प्राद्निखयेन ॥१२॥ 
= क किनि ~ = = 

(१) गृपुगणराचग्दरागा इति ate ge ute । (२) azine sia qe पु Tle | 

(2) Bq दति मोः ge ate | (8) ameaat उति qo ye a 

(४) वन इति qe qe gi | (2) भत्तव्रामन्वाण इति ate पुर प्राः | 
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निदाघकालसध्याङ्दिवाकरसमप्रभाम् | 

नवरतलकिरौटां च चोक्तणाशमरूगाम्बराम् ॥१४॥ 

नानाभरगसभ्धिन्नदेहकान्तिवि राजितम् | 

णुविस्ितामषटमुजां स्तुयमानां महषिभिः ॥१५॥ 

पाशं खेटं गदां रचषकं वामवाहभिः | 
fatten Gy कुटारं† कमलं तथा ॥१६॥ 
ट्धानामाधुकामीष्टदानोदयमसमन्विताम् । 

ध्यात्वैवं yaaeat eat दुर्नी तिनाशिनीम् ॥१७॥ 
हत्तदयं alee तहयं षड़.दलाम्बजम् | 
तथा षडखमष्टाख' तदद्टदलाम्बजम्(१, ॥१८॥ 
भुपुरे वह्िवासिन्या कत्वा तन्द्रध्यगां शिवाम् | 

ASIA ताः शक्तीः प्रागुक्तविधिना सिताः ween 
जपा हत्वा नमस्कु खात्मन्युददासयत्तथा | 

साधनं चोक्तमागण कुर्याज्लल्षमतन्द्रितः ॥२०॥ 

काम्यहोमविधिं देवि ! शगु सङ्ल्पसिद्धिदम् | 
येनासौ aad क्िप्रमवाप्रोति सुनिितम् ॥२१॥ 

तस्या इत्यादिभिनागिनौमित्यन्तेः पञ्चभिः aaa नित्यपूजाविधानमुप- 
दिशति । तत्र परां तनु शु इति पृब्छतान्वयः। रएतत्- सवेदेवतासमानम् | 
भुजेषु- पाशाष्कगादिकं ऊध्वादिवामदक्िणक्रमेणए कल्पयेत् । Hat} असिधेनुः | 

Tal तिनाशरिनीं — सम्यक् विवेक प्रदानात् ॥१२।१४।१५॥१६॥१७ 
वत्त्यमिल्यादिभिरतन्द्रित इत्वन्तेस्विभिः श्चोको नित्यपूजाचक्रं तते gar 
निगमनं विद्यासाधनाति(२) देशं चोपदिश्ति। तवर भूपुरे चतुरखदयं वङ्कि- 

वासिनोनित्यासपर्या चक्रवत् चतुरखदयं कुयात् इत्यर्थः। अन्यचक्रनिर्मीणं 

(1) दटच्छदाम्बुजाम् इति Fo Yo To | * तौक्छामितिमू्° go पा०। 

+t कंट्रारमितिमू° go qe | i mzitfafa qo yo qo | 

(२) विद्यासाधनानिद्ण्' इति ate go ue | 
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वशयेदनितां हामादट् गुगगुलेम॑धमिथितेः | 
नालिक्षेरफलोपितेगृडलच्मी मवा प्रचात् ॥२२॥ 
तघाज्यसिक्तेः ABW: स्तौ राक्तौरसगोात्पलेः | 
चिमध्वक्तश्चम्यर्कश्च प्रसूनवंकुलोदुवः ॥२३॥ 
मधुकजेः प्रसूनेश्च हतेः कन्यामवाप्र यात् | 

पुन्नागजेहं तवम्बाण्याजेरिष्टमवाप्र यात् ॥२६॥ 
माहिषेमहिषानाज्यै राज्येगव्येथ् AAT | 
ग्रवाप्रोति हतेः साज्ये(१) रतं गल च साघकः ॥२५॥ 
शालिपिष्टमव। कत्वा gaa! सितसंयुताम् | 

हृदे शन्स्तनाभार्गा पचेत्तलाज्ययो निशि ॥२६॥ 
तामनश्नन्(र) दिवा रावी वियाजघ्रां तु waa । 
सप्तरावप्रयोगेन नरो नारो DIST AT zor 

दासवद्शमायाति वित्तप्राणादिमपयेत् | 
हयारिपुष्यं tam: सितेर्वा जहयात्तया ॥र८॥ 
विसप्तरावान्प्रहतोमवाप्राति faa az: | 

छागमांसं चिमध्वकतोहो मात्खणमवाप्र् यात् UREN 

सुगमम्॥१८॥१८॥ तथा-या ललितायाः प्रोक्तमागण गरु गानुरूपमक्षर विलक्नादिकं 

प्राग्वत् ॥२०॥ 

काग्येन्यादिभिटिनरित्यन्तदंगभिः wag व्यविगषरोमात् फलविशेषप्रा्ि- 
qufenfa aa अरुणात्पन्तं प्राग्बद्रक्तकंरवम् । मधृकात्पूर्वाणि गुडादौनि 
पञ्चद्रव्याणि लच्प्मोकराणि ॥२१।२२।२३॥ पुत्रागजेः- ्रसूनैरितिशेषः | चम्पका 

aia पुत्रागान्तानां चतुणा द्रव्याणां faagad gaia ॥२४॥ माहिपैरिव्यादोनि 

श्रःज्ये रित्यस्य विशेषणानि ।२५॥ मितमंगरुतां -गकरामहिताम् । तेलाज्ययोमियो- 
भूतयोरितिगेषः ॥२६॥ अ्रनग्रन्-भ्रत्रमितिशेषः॥२७॥ यारिपुष्यं -करवोरेः | 

(१) इतेगान्चेगनत्रेरत्रंचति मृ पृ पा०। (२) तामन्नसमिति मो ge ue | 
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छौ रातौ: सस्यसम्यन्नां भुवमाप्रोति मण्डलात् | 
पदमाच्रईवनाह्व्मौ मवाप्रोति विभिदिनेः ॥३०॥ 
aq यन्तागि वच्यामि नानाभीष्टप्रदानि a: 

am तेषु विधानानि समाहितमना शिवे ! een 

दरतीनित्याक्तरेषु स्युरनादत्तानि वे दश | 
a: पोड़णसवरयुतेः षष्टाशतमुदौरितिः ॥३२॥ 
चतुरसखदयं कत्वा तदन्तवृत्तयुग्मकम् | 
तटन्तर्टकोण' च ASAT युग्मकम् ॥३३॥ 

कत्वा aa faa विद्याद्य नामसंवुततम् | 

हत्तयोरन्तराणेषं वहिः कोण घ् WMA ॥२४॥ 
लिखे द sat Ay, वाद्यत्तद्यान्तरा | 

कर्मानुरूपान् YAMA SHAT: ॥२५॥ 

माका बिलिखेदिन्न द्ाद्ग द्वादश क्रमात् । 

अन्दं चतुषं कोगेष शेषाणां च विलेखनं ॥२६॥ 

वा पक्तान्तरे ॥२८॥ विमपरात्रान्--रकविंशतिटदिनान्। atua: कछागमांतै- 

रित्यन्वयः । छछागोमेषः ॥२८॥२०॥ 

श्रय यन्ताणेत्यादिभिव इत्यन्तः सप्तभिः aa: दशयन्बाणि उपदिशति | 

तत्र एतदुक्तं भवति-दष्टप्रमाण्श्मेण वत्तदयं fami तद्रहिरष्टकोणं प्राग्बहि- 

धाय तत्कोणाग्रम्यषटास्युष्टिकया ठत्तदयं विधाय तददिरन्तवदिविभागैन दग 

लान्तरालं समचतुरखदयं निष्यादयय स~मध्ये विद्यायां ea खां aataracar 

लिख्य श्र (धि)विक्षतविद्याशेषात्तरषट्कमन्तठंत्तवौयया मालिख्य स्वर विक्षताक्तरेषु 
प्यधिकगतसङ्खयपु आदितः पोडगशाक्तराणि बहिरष्टसु कोणेषु प्रतिकोणमग्रम(- 

रभ्य प्रादक्षिण्येन दयं दयं समालिख्य बाद्यठत्तवोथ्रामपि कमानुरूपं भूता्तराणि 

तथा समालिख्य वहि थतुरम॒वोयां तथेव माटकाक्तराणि प्रतिदिशं een 

aan ईशाग्निनिकर तिवायादि समालिखं त्। तदिलेखने तु तेषु माटकाक्तरेषु 
स्वराणामन्ययोविन्द्विसञ्नोययोविन्दु चतुद णसु स्वराक्तरेषु संयोज्य विसजं नोयं 
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खरे विन्द समायोज्य योजयेदाञ्जने# परम् । 
एवं यन्तागि जायन्ते दशसिद्धा(१)स्पदानि वे ॥२७॥ 

प्रथमं गेरिकेः कत्वा तवावाद्य शिवां यजेत्, 

सप्तम्यां विष(र) aaary सितापृपसमन्वितम् ॥३८॥ 

कत्वा fata पयसः प्रातमध्वन्दिने तथा | 

दधिभक्तन्तु+ aay att मोाचाफलं तथा sen 

एवं मण्डलमह्व' वा कुर्यात् Gat समाहितः | 

वाञ्छितं प्राप्रयादेव्याः प्रसादेनाल्पयलतः ॥४०॥ 
दितीयं दरदेः कत्वा ततरावाद्याय afer । 

gan कछागमांसेन नी द्रमन्चं निदयेत् ॥४१॥ 
ताबद्धजे(र)न््ररीपालं aN कतमयलतः। 
aaa वनितां हृद्यां वशयेदावदावुषः ॥४२॥ 

ढतोयमपि सिन्दुरेविधायावाद्च तव ताम्(४) | 
तावदहिनं तथाऽभ्यच्यं बशयेट्द्विषिधान् frge ॥४३॥ 

कादिनलान्ताक्तरेषु चतुस्विं गत्सु संयोज्य अन्त्य लकारं चतुरमृकोग चतुष्काभ्यन्तरे 

अष्टकोणवदहिवंत्तदइयाददह्िः सविमजनायमानिखेत्। एतत् प्रथमः aaa feat 
यादोनि यन्ाणि aaa यन्चस्ाष्टकोणिषु दितोयात्तगादिपो गकं प्राख्बदानिखेत् | 

अन्यानि दग सुसमा(ना)नोलि ॥३१।३२॥२२॥३४॥।२५॥॥ २ enzo 

प्रथममित्यादिभिः समोरिता इत्यव्यन्तेरष्वधस्वयो ?ि शति (भिः) च्चोकेदं गविध- 

यन्वप्रयोगांस्तत्फन्ानि चोपदििगति । तत्र ~ प्रघमे ama । aaa नित्यक्रमतः। 

सिता - -शकेरा ॥२८॥ पायमदानि alfa निवेद्यदरयाणि gard azar 

वरये निवैदयत् saa: soll एवमदं- मर्डनाद्ुम् igen ete:— alata: । 

तदिने- सप्तम्याम् ॥४१॥ तावत् - प्रागुक्तमण्डन्तादि | भत् - निव्यक्रमतः | अत 
oe ee ------= 

(१) सिद्धयाम्फटानि इति मृ८ पुः पाः। (२) a9 डति qe ge पार 

(१) इवन्प्रद्रौ इति a: qo (2) तमिति qo पुर aie | 

* 8184 इति मू? पुट पा०। † भक्तचचमंमन्त् उति qe qe ate | 

Rc 
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चतु FRA: कत्वा तच मध्येऽचयेत्तथा | 
सप्राहाद्ापदः सर्वाः प्रयान्यस्याः प्रसादतः ॥४४॥ 

पञ्चमं चन्दनैः कत्वा तन्द्नध्ये पृजयेच्छिवाम् | 

Sad पायसं aia सिता घ्रतसमन्विताम् gun 

निवेदयंस्विसब्यासु सास्राद्रोगानणेषतः | 

जित्वा सुखी चिरं जौवेच्छेषमायुनि रामयः ॥४६॥ 

अभिषि्ेद्ध तवैव कुम्भं संस्थाप्य तेयजन् (जयम्) | 
कत्वा aay दक्तिणां च za(ea gfe anfaa: ॥४७॥ 
परागप्रदावे AH तु ददात्सव॑खमेव वा । 
येनासौ तोषमायाति तावद्ित्तं सम॑येत् ॥४८। 
ae कपू रसंयुकतं पटौरेरालिखेत्ततः। 
waa वा frame WSs वा सौधभूतक्ते ॥४९॥ 
yaa पायसापुपव्यञ्चनानि निवेदयेत् | 

gaafag सन्ध्यासु जपन्विदयां तया वभौ ॥५०॥ 
विसप्रराचमावेग ज्वराटीसाभिचारजात् | 
मुच्यन्ते प्राणिनोऽचिन्लयाः Waal मन्तयन्योः ॥५१॥ 

सप्तमं ताम्रपट्र तु कुत्वाऽऽवाद्याभिपृज्य वा(१) । 

स्थापयेन्प्र्दिरे तस्थिह्वच्म रास्ते तिसु स्थिर। ॥५२॥ 

aed राजते कत्वा विश्यात् सवंसम्यटे | 
नवमं Vat कत्वा भूषादी aaa ! ॥५३॥ 

प्रकरणे सवा(ता) चनं नित्यक्रमतः | तथेव -- पूर्ववत् । दितोययन्ते पूजनात् ॥४२॥ 
तावदिनं प्राग्वत् । तथा - दितोययन्पूजानिवेव्यद्रव्यसदहितम् । fefautq— 
सह जकछतिमान्। तत्र सह जः-- सकु नात्पत्रः, कति मखापराधक्षत् ॥४२॥ तथा- 

(१) क्लाऽऽवाद्यानि प्जवरेत् इति Ao Yo पा०। * न्क sf Ho पु ato | 
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द गमे सव कार्य्याणि साघयेद च॑यन् शिवाम् | 
aafe वाञ्छितं काय्य तत्तन्द्रध्यगतं तथा ॥५४॥ 
कात्वा तां पृजयेत्तव तत्कायं हृद्ये AT | 
तटहिनेम्तद्वाप्रोति नाव कार्या विचारगा ॥५५॥ 
ena तानि यन्वागि ast कुल्वाऽभिपृज्य च | 
सिक्घनिमितपावस्थ्नी द्र मध्ये निवैश्य तत् ॥५६॥ 
विस्य(१)मचयेद्रत्ागखपुष्यं : समाहितः | 
साध्यल्याभिमुखो विदां जपच्निलयमनुस्परन्(रत्) ॥५७॥ 

पाणेन कण्ठमावध्य यान्ति(पाति) तं निजपाद्योः | 

न्वस्ताञ्चलिकरं we दासोहमितिवादिनम् ॥५८॥ 

विसप्तरावाद्रष्याः स्यनरनारौनपाद्यः। 
तद्व कोष्ण कत्वा च(२) Feary विषु निलः well 

कामार्तं वनिताः काम(३)ज्वगतप्राणशयात् शनेः । 
कुलं लज्जां विवेकं च परिल्यजास्य किङ्राः ॥६०॥ 

भवेवुरिति वन्चाणां प्रवोगाम्तं सम।रिताः। 

प्रागप्रतिदािदां ते seas खण परावति ! ॥६१॥ 
च-- — ——— 

प्रागुक्तनिषेद्यदरव्यसहितम्॥४४॥ पावमादि प्रतिसन्यभेकंकम् ॥४५।४६॥ त:- यन्च- 

विलिखितविद्या्तरेः। तस्म --अभिषेक्तं ॥४७॥ शरसा - अभिषेक्ता ॥४८॥४०॥ 
waite प्रतिमच्य' सवम् । जपन् -गतं सहम् वा ॥५०।५१।५२।५२ 
तन्सघ्वगतं- दमयन्वमध्वगलम् | तथा - प्राग्वत् ॥५४॥। तां - दूनोनित्याम् | 
तद्धिनेः- प्राग्बन्ण्डनादिभिः ॥५५॥ दृगेव तानि-प्रत्येकमितिणेषः। अभिः 

पू --प्राणप्रतिष्ठापुरःसर' तत्तत्निखिताक्तरं:। मिकघं-मधृच्छिष्टम्। तत्- 
व्न्मितिगेषः ॥५६॥ इद्यमिलि वच्यमाण प्र्रारतः ॥५७।५८॥ तदेव -वन्वा- 

fafead नोद्रम् ॥५८॥ अरस्य प्रयोक्तुः ॥६०॥ भवेनुरिति पृवेत्राचयः। 

(१) डिमन्िन sia ae Je a 1 (२) az वकाः काव zfa qe Je Wi (2) तौत्रज्रति Jo Yo le | 
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वातोनभोधगायुक्तं स्यो व्याप्रेन संयुतः | 

जवो दाहमशयाक्तो व्योमापि मरता Faq ॥६२॥ 

afm हंसश्च पुर्वागी(१) पश्चादादिचयं तथा । 
ज्यावङ्किटुक्तार्थो ऽम्ब स्यात् षष्ठसप्रमकौ पुनः ॥६३॥ 
ह क्किष्यगियुतं माया रयगादिचयं पुनः | 

इटाहाम्बचरेः खेन गेवादाहाग्निभिः परम् ॥६४॥ 
ala मश्तसमपेतं व्य माग्निगमनन्तरम् | 

पुनरायवयं Waa नभसा युतम्(२) ew 

ग॒न्यं मायान्वितं पश्चाचतुधं पञ्चमं तधा | 

अगिनिहेसो मस्ती WIN च मस्ता युतम् ॥६७॥ 

खं स्याद्रयधरारुत्तं हदम्बुमरूट्न्वितम् | 

हंसश्च ममता टल्तश्चत्वारिगल्लिपिमनुः ॥६८। 
— = र 

maa स्रोकोत्तराद्घन स<तन्वसाधारणं प्राणप्रतिहढा विद्यां 

प्रस्ताति ॥६१॥ 

वात इत्यादिभिमनुरित्यन्तंः षड्भिः श्चोकेथत्वारिंशदन्तरां प्राणप्रति्ा- 

विद्यामुपदिगशति। ततर वातः - अ्रकारः। नभोधरायुकतं- मुडति | सखर्गाव्याक्रन 

संयुनः- asta) जवो टाहसरदयुक्तः - प्रा इति। व्योम।पि मरुतायुतम्- 
णद्ति॥६२॥ ग्रग्निः- ईकारः | हंसो--हः । पूर्वा इत्यस्य gaat प्राणा इति । 
आदित्रयं-- अमु दइति। ज्या वड्धियुक्ता-जो इति। अग्बु-वकारः। षष्ठ 

anaal द ह इति॥६२।ग्रय हच्छिख्यगम्निवुतं- खि इति । माया - विसजंनोयः | 

रय गा तकारोपरिखिता तइति। आदित्यं प्राग्वत् अमुष्य इति 

ग्र्तरत्रयम् | हत् -सकारः। टाहाम्बुचरेः @a—a इति । इल्येकं(व) तयो 
विंशमन्नरम् | गोतरादाद्ाग्निभिः पर(द्रि)ति इत्येतत् चतुिशसन्नरम् । वि(न्दरिय) 
इत्यत्र रादा विन्दुः सम्प्रदायप्राप्तः।६४॥ व्याप मरुतूसमोपेतं--या इति । व्योमा- 

ग्निगमनन्तरं गि इति पट् विंशमत्तरम् | आ्रयवयं - WAM इत्यन्नरत्रयम् | अम्बु- 
जनाय 

(१) gatmal इतिमू° पुः ate | (२) तामाघ्रुतसमितिमू° Je पा 
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यादिसप्रा्नरेः कुर्यात् षडङ्गानि द्वियोगतः | 
त्वगादिषु च तान्येव न्यसेच्छत्तिपुटश्ितम्(१) ice 
ध्यायेदेव। प्राणशक्तिमरुणामरुणाम्बराम् | 

द्रशगाकल्पमुवुटासरुगाघरपदज्ञवाम् ॥७०॥ 

अरशेगायतनचाजटुःग्मचारस्पिताननाम् | 

प्रसृनपिर्ड पाणं च द्धानां पाणियुग्मतः ॥७९१॥ 

सखसमानाभिरभितो वितां दणणक्तिभिः। 

यनन्तगक्तियुक्ताभिः पृजयत्पद्यमध्यतः orl 

मरुत्- अम्ब सहितो मरूदित्वथः वा इति । द्युनभमागुतंङः म इति । एकि गमन्नर- 
मितिगेषः (जम)इति ॥६५। शून्यं मायान्वितं- माया विसजनीयः a: इति । aqa 
परा इति। पञ्चमं - णाइति | अग्निः - दकारः | हंमोमरदयक्तः - द्रा इति | व्याप्तं च 

मरुतागरुतं--या sfc स्याद्रयघगरागु a इति । हदम्बमर्टन्वितं - खाति | 

हमद मर्तायुक्तः- हा इति। एवं चत्वारिगदक्तरः प्राणप्रतिद्ामन्वः। ud 

सवतन्तेषु सवयन्वपुत्तलिकाभिपककुम्धदेवतावेशादोनां प्राणप्रतिटामन्तः | ६८॥ 

यादोव्यादिना ama प्राणप्रतिढाःवद्यावा पड्ह्ाटिन्यासमुपदिगति। aa 

दिवोगतः- AAAI: | AAI (पराभवं इदयं,रलाभ्यां गिरः.लवाभयां 

शा, FAT HAA THAT Ts ga, एवं aegifa जातिभिः महितं 

कुर्या दित्यघः | त्वगादिषु- anes मांमभदोऽस्थिरज्जाशुक्रेषु सधसु धातुषु, 
तान्येव - प्रागुक्तानि वादि(माःगन्तानि aarti | गशक्तिपुटखतं-- एत्ति 

याविशेषगणम् | सप्मु wat दत्र खःपुटितं यथा स्यात्तथा तत्तत्रामयुक्तेषु 

ृदादव मून्ापरमङ्गनलकन्नाइयद्रदादिपागिपादनुगा्येषु स्थानेषु हृदय एव वा 

न्यसदिति सम्प्रदायाः ॥६८॥ 
ध्वायेदिव्यादिभिमध्यत इव्यन्तस्विभि; aia: प्राणगक्तिष्यानमुपदित्रति। aa 

प्रसूनपिष्डं - टक्तिणे देव्याः प्राणात्मकत्वात् । (२)ततः प्राणनं प्रस्ननपिर्डम् | 

द्गशगक्तिभिः- प्राणादिभिः | अनन्तर्गाक्तग्ुक्ताभिः प्रत्कमितिशेषः।॥७०॥७१॥७२॥ 
~ ~ ` ~ ~ 

(१) भक्रिपुट्]च्ितमति मृ Fe पाः! 

(२) तत्द्राशनमिति दौ? पुर पाः । 
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प्राणापानसमानाञ्च व्यानोदाना च णक्तयः | 

नागा HAT सककरा टेवदत्ताधनञ्जया ॥७३॥ 

चतुरखद्रय AT तदन्तवुत्तदुग्मक्रम् 

तदन्तदंणपचाज' तद्न्तम्तद् दयं तथा ॥७४॥ 

A सध्ये समावाद्य HAA: RAR ताः । 

Ma जपेत्पयोभन्नस्तद शाश SANA ॥७५॥ 
> =< EN = (€ धु ~> 

तिलः IZ: HG” सितमघुरसयुतः | 

तपयेत्सीरभाव्ये न AAA’ सुसाधयेत् ॥७६॥ 

aasfaa यास्तु पुत्तल्यो यन्ाण्युक्तानि सवतः | 

अनवा विदयया साध्व ata नियोजयेत् ॥७७॥ 

यन्त मस्याः यृ प्राज्ञ | सदयः प्रदयवकारकम् | 

येन पुत्तलिका HAUSA मनोवलात् ॥७८॥ 

प्राकप्रल्यक्दक्तिणोद्क्च सूताण्यटहा निपातयेत् | 

कोष्टान्येकोनपञ्चाशज्नायन्तं तेषु विन्यसेत् ॥७९॥ 

प्रागुत्तरं समारभ्य परितापि Tara: 

शिष्ट ष मध्यनवसु लिेद्ङ्ादितः क्रमात् ॥८०) 

miata शाकेन प्राणणक्तिटव्याः परिवारशक्तोरुपदिशति। तत्र 

प्रधानाप्राणणक्तिरेषां TATRA ॥७२॥ 

चतुखदयमित्यादिभिः साधये दिव्यन्ते सविभिः श्चाकस्ततपूजामणर्डलं aaa 

तन्मन्वमाधनप्रकार' चोपदिगति । aa तद् दयम् - ठत्तदयम् । अन्यच्चक्रनिमाणं 

मुगमम् ॥७४॥ कताघ्यः - प्राग्वत् ॥७५॥ सितैः मेर : ॥७६॥ 

aed ऽस्मिन् रत्यादिना aha सवत्र पुत्तल्यादिप्राणप्रति्ठाविधानमुवदि शति | 

तत्र तत्र - ay) अन्यत् सुगमम् ol 

यन्रमित्यादिभिभवेन्दिवन्तेरष्वदंखतुभि; dia: तद्यन्तविधाने तत्प्रधोगं 

चापद्धिगति। तत्रजोवस्यन्दगुक्ता - साध्यज)वागमतः। विन्यसेत् - प्राणप्रतिढा- 

विद्यात्तराणो तिगेषः ॥७८॥७८॥ प्रागुत्त -एेणन्याम्। परितः -प्राद- 
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ततः शिष्टद्यये साध्यनामालिष्याघ साधकम् | 

सञ्जप्य विद्यां हस्तेन सजोषेन स्प्रणन् शतम् ॥८१॥ 

तेन पुत्तलिका: कुर्यात्स्वयं नान्यथा भवेत् | 

साध्यजोवाद्यानयनं TM वच्चामि तेऽट्मुतम् ॥८२॥ 
मन्तवोय ख तिं(१) Faq तया desma: | 
न्नानकमन्द्रियाण्वर्थान् भनोाजोवं तलु तथा weal 

तस्पात् साध्यशरौरान्तात्पुत्तल्या(र) नामभिम्तया | 

Tater शत्तिमथ्या(ध्या) तान्यानोयापयेदधया wel 
विदयायास्वान्नरान्तेषु साध्यनामानि योजयेत् | 

एवं नियाजितां विद्यां ava प्रजपेत्स्छ णन् ॥८५॥ 

जोवहम्तेन(स) तचत्तं निशामध्येषु साधकः | 

एवं संस्यापितप्राणा Gaal स्यन्दतेऽब्द् तः(३) ॥८६॥ 
न an —— - = —— — अ ~= --- काक ———— = — ns 

fawa; प्रवेगतः--्रमु(नु)कक्रमम्। अङ्गदितानि-यकारादिसप्तान्तरारि। 

यन्वनिर्माणि अनन्यत् सुगमम् ॥८०॥ wra- यन्तमितिगेषः ॥८१॥ aa— 

Zam | एतदुक्तं भवति- येद्रव्येः सप्तपुत्तलिकाकरणसुत्तं तानि द्रव्याणि 

aed fasta वा तषु द्रवेषु यन्व' निधाय वाते द्रव्ये; पुत्तन्िकां कुर्या{दति। 

साध्येव्यादिभिरब्दत इत्यन्तेरब््दयतुभिः aa: पुत्तल्यादिपु माध्वजोवाः- 

 द्यानयनसुपदिगशति | da मन्ववौय स्य पञ्चविंगत्प्रटले वच्छमागत्वादिह नो चत॥८२॥ 

तवा-स्मु्या सादमितिरेषः। तदेहगभतः- साध्यटेहाभव्रन्तर।त्। अर्यान् -- 
इन्द्रिया्धान् दग । जोवं ्रात्मानम् | तनु'- NBS मांममेदाऽस्िमन्नाश्क्रौजः 

संज्ञानष्टधातून् | सविन्टूनि यादोन्यष्टात्तरागि सर्वादा संयोज्य तदनु तत्तदातूनां 

नामोच्वारणानन्तर' आक्र प्रतिष्टापवाम्युक्तया वथापदेगमानयेदिव्ययंः ॥८२।८४६॥ 

तयत्नरान्तेषु, एतदुक्तं भवति-प्राणप्रति्ाविद्याया waa इति त्र्तरान्तेपु 

साध्यनामानि योजयेदिति ॥८५॥ जेवद्रम्तन- सण्टासप्रवाहपाष्वं स हम्तन । 
—— — — = = — - ——— - ~ क 

(१) मन्ववौवास्म् तिं इति ate Je पा । (३) तद्रा sia ae पुर ate | 

(२) णरोरान्ता पुत्तव्द्रोतमभित्रयति ae पु ate 
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साध्यस्य जन्प्रनच्चवाणयाकग्य वदामि a | 
तच्जन्प्रलग्नसञ्जातनवां (ष्ट) शन्न प्रधानकम् ॥८७। 
अन्यानि च नवर्लाणि नवग्रहसमन्वयात् | 

तेषु तेषु WAIT वच्याम्यपरहोभक्षे ॥८८॥ 
रिपोनखञ्च Fry aaa रजस्तथ्रा | 
अन्यानि चाद्गरोमारि पुत्तल्यां योजयेन्मुती ॥८६॥ 

aqvafeg च सवत पुत्तल्य। प्रोक्तया तया | 

एवं सवं AAA प्रागाकंणकमं ते leo 

यनया विदयया क्तवा प्राणाकषंणमुक्तया | 
ततोनिर्दि्टपुत्तल्यां तव तवे.हमा चरेत् ॥८१॥ 
स्वव मारणे प्रोक्ते साध्य ग्रहसंस्ितिम् | 
उक्रानांतु न वर्नाणां तथेवाष्टकवगंकम् ॥९२॥ 

तचित्ते- पुत्तो चित्तं एव मित्ये तदुक्तं भवति - प्रागुक्ते aaa gaat संस्थाप्य 
साध्यजोवाद्यानयन कुया दति ॥८६॥ 

साध्यस्येत्यादिना होमके इत्यन्तेन ्लोकदयेन साध्यप्राणिनां जन्मनत्तताणि 

दगविधान्युपद्शति | aa AMAAIA BAAN प्रधानकम् । एतदुक्तंमति-- 

यस्य जन््रसमयलग्ननवांगे aacinfafucuna तद्धवांगशविशि्टनन्नत्रं च तस्य 

प्रधानमिति ॥८७॥ अन्छानि च aaaifa अन्योन्यसमानि गोरानौत्यथेः। नव 

ग्रह ममन्वयात् | नक्त्रणामितिगेषः | सच राश्यन्वयः होमके होमपटले ॥८८॥ 

रिपोरित्यादिभिराचरेदिव्यन्तेः fafa: fa: पत्तलोनि्माणे गुणविधानोप- 

er उक्तनिगमनं च करोति । aa खतो सारणप्रयोगे॥८९॥ वश्यादिष्विव्यत्र जादि- 

nse न आकपेणविदेषणादि | तया - साध्यनखकणादिरहितया aa da प्रोक्तद्रव्य- 

fafacat । तत्र प्रयोग इति शेषः eel 
सवतरेत्यादिना क्षणदित्यन्तेन श्रोकदयेन अ्रभिचारप्रयोगे ब्रभिचार्यस्य 

ग्रहानुकूल्यवोक्तणं तटनपेन्नणे प्रत्यवायं चोपदिगशति। aa साध्यकूग्रहसं स्थितिं - 
साध्यस्य प्रघाननक्ततराश्योग्रहाणां बलाबलं च । TATA - तत्साध्यस्य नवग्रह- 

दणाप्राप्तजन्मनन्नत्राणां नवानां avana ्रादित्यादि सप्तग्रहागणं जन्मलग्नस्य 
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दशास्यितिं च संवोच्य कुर्यान्प्रारगमात्मवान् । 

qaqa कतं कमे स्वात्मानं हन्ति ततृन्न गात् ॥€३॥ 

ब्राह्मणं घार्मिकं भूपं वनितामास्तिकं नरम् | 
वदान्यं wea निल्यमभिचार न योजयेत् legit 

योजयेदयदि बेरे प्रत्यगेनं निहन्ति तत् | 

अभिचारस्य विषयानाकगेय वदामि ते new 
पापिष्ठान्नास्तिकाश्ची रान् टेवव्राह्मगनिन्दटकान् | 
प्रजानां घातकान् सर्वक्रणकमसु संस्थितान् ॥८६॥ 
त्ने वित्तधनस्तौणामाहरतार कुलान्तकम् | 

निन्दकं समयानां च पिशुनं राजघातकम् eon 

विषागिक्तरणस्वादोहि सकं प्रागिनां सदा | 
नियोजयेन्प्रारगेषु RAM तेनं पातकौ ॥९८॥ 
कत्वाऽऽश्ु मारगं कमं तदन्ते खधनाद्घतः | 
पादतोवा ga विप्रानाराध्य खन निल्यया wee 

अभिषिच्य तताविदयां stad हविष्यभुक् | 

जन्प्रवये(१)प्वब्दमावमभिषेकं समाचरत् ॥१००॥ 
ea —— 2 _ = 

च। अन्योन्यानुग्रदन्नापकं ज्योतिःगशस््ोक्तमुपायमटटवगकमिति कथयति cen 
दशास्ितिं - कालचक्रमहादशदिस्थितिम्। ग्रह्माणामानुकूल्यप्रातिकूल्यारेक्षणं 

मारणे HAA, नान्तर ॥८ ३॥ 

ब्राह्मणमित्यादिना तदिव्यन्तेनादाद्येन श्रोकेनानभिचा्यान् तदटभिचारणे- 

प्रत्यवायं चोपदिशति । तत्र धाम्किमिति भृपसित्यस्य विशेषणम् । अभिचार- 
ANT, अन्यत् सुगमम् ile gi 

अभिचारेव्यादिभिः पातकोव्यन्तेर्दाद्येस्विभिः aacuanataqafenta | 
aa एतैः- मारणकमभिः | पातको - साधक इतिगेषः ॥० ५।८.६॥०.७॥८.८॥ 

(१) जन्प्रदयेप्य इति qo Je aie | 

39 
Y 



238 मनोरमाख्यटोकासदहितं aati 

सटर्बाहोममब्दन्त् ततूपापेरेष मुच्यते । 

एतत्ते कथितं सवै टृ तोनिल्याविधानकम् ॥१०१॥ 

पादतत्वमयो व्याभ्िरिति सम्यक् समोरिता | 

अस्या निष्फालनाचित्ते तत्त्व खात्मसात्कतम् ॥१०२॥ 

इति योषोड़शनिल्यातन्तेषु श्रौ कादिमते वयोदशंपटलम् | 

क्लतेल्यादिभिविंधानत इत्यन्तेस्विभिः स्रोकौरभिचारकरणप्राय्ित्तमुपदि- 

शति। तत्र आशु इति पदच्छेदः । हविष्यमुक्- हविष्यं नाम निलेवरपक्त्रोडि- 

त्डलानम्॥८८॥१००।ततुपापेः  अभिचारकरणपापेः । एष — साधकः॥१०१।१०२॥ 

इति योपोडशनित्यातन्त् षु सौकादिमताख्यस्य dae परिपूणेस्य तन्वस्य प्रपञ्च 
सारसिंहराजप्रकाणशभिधानेन योसुभ गानन्दनाधेन विरचितायां 

मनोरमाख्यायां व्याख्यायां शिवदृूतोनित्याविद्याविधान- 

प्रकाशनपरं तयोद्शपटलं परिपूणे 

परास्ष्टम् ॥ १२॥ 

ग्रनयसहयरा-- 

यन्ाणये कादश BAIA: प्रोक्ताः शतात्परम् | 

सादंसप्तदशेव स्युः पटलेऽस्मिंस्वयोदरे tien 



A चतुटंशपटलम् । 

अध षोडशनित्यासु नवमौ या समीरिता | 
प्रोक्तैव त्वरिता विद्या प्रागेव दाद् शान्नरा ॥१॥ 
तदिधानं शण प्राज्ञ ! होम यन्वादिभिः(२) सह । 

येन(३) मन्तो मन्प्रवाभो विक्लोभयति भूतलम् ॥२॥ 

बिदयाचतुधेवर्णादिसप्तभिस्त्वन्रेस्तथा | 
वर्यादङ्गानि युग्मागेः षट रमेण कागाङ्गयोः ॥२॥ 
शिरोललाटकणर्छेषु ्नाभ्भाधारके AAT | 

ऊर्वोजन्वोजं ङयोश्च पादयोश्च क्रमेग वे ॥४॥ 

दितौयोपान्ल मध्यस्यं मन्वागे रि तरेन्ये सेत् | 
ताराः खण Aga तच्छकतौस्तत्प्रपूजनम् ॥५॥ 
TAIN शुभाकारां नवयीवनभोभिनीम् । 
दिक्रदिक्रमादष्टनागेः कल्पिताभरगोजज्वलाम् ॥६॥ 
नण यकि 

श्रथ चतुटं शपनम् | 
पूवस्मिंस्तयोदशओे पटले see दूतोनित्याया विधानमुपदिश्यानन्तरं नवम्या 

स्त्वरितानित्याविदयाया विधानमुपदिश्ति-ग्रव पषोडगेत्यादि पाटतोडत्यन्तेन 

च्लोकशतरूपेण चतुटंशेन पटलेन । aa अथ पोड़शेत्यादिना भूतलमित्यन्तेन 

ञ्चोकदयेन पटलार्यानुदिगशति। aa प्रागेव-लतोयपटले ॥१॥ विन्नोभवति- 

स्वात्मना प्रसिडि' करोति ei 

विद्येत्यादिभिः पूजनमित्यन्तेस्िभिः श्चोकर्न्यासादिकमुप्रदिगति। aa तथा 
- यथा प्राणप्रतिढाविद्यायां शह्ूलावन्धेन पड्ङ्योजनं ऊसजानुजङ्ापादयोरकं- 

कम् ॥२।४॥ दितोयोपान्त्मध्वस्ै; feared खा, अन्त्यस्य समोपमुपान्त्यः 

तयोमध्वस्धेर्मन्ार्शेरितरेरपि aa: | पतदुक्तं भवति - प्रथमं Ha खा, तदनु 
धक यर 

(१) मर्मांमितिमू< पुट me | (२) मर्न्योरिति qe पु a | 

+ fefam fa de पुट पा 



२२६ मनोरमाख्यटोकासदितं तन्राजे 

ताटङ्कमङ्गदं तद्र दरशनानूपुरान्वितेः । 
विप्र्तवियविट्गशृद्रजातिभिर्भौमवि ग्रहेः ॥७॥ 
पल्लवां शु कसं बौतां शिखिपुच्छक् तेः शभः । 
वलयेभू षितभुजां माणिक्यमुकुटोज्ज्वलाम् ॥८॥ 

बहिवहकतापोड़ां तच्छत्तां तत्पताकिनोम् | 
गुञ्चागुणलसदक्तःकुचकुङ्मसगडनाम् ie 

(fata चासुवदनां मन्दस्मितमुखास्बुजाम् | 

पाशाङ्शवराभोतिलसद जचतुष्टयाम् ॥१०॥ 
ध्यात्वैवं तोतलां देवौ पूजयेच्छक्तिभिह ताम् | | 

तद्ग्रस्यां(र) च स्फाट्कारौः भर चापकरोज्ज्वलाम् ॥११॥ 

प्रसादे फलदाने च साधकानां त्रान्विताम् | 
यतः सा त्वरितेत्यक्ता मायानिल्या नवम्यसौ 1122! 

प्रणवस्तत उपानः ल्ल खामित्येवं MAMAN न्मन्ववर्णान्(३) वमादि फड्न्तान् 

दगसङ्यान् Way दशसु स्थानेषु न्यसेदिति ॥५॥ 

श्यामवर्णमित्यादिभिवतामिवयन्तेरद्यर्धः पञ्चभिः स्रोकंटव्या नित्यसपर्याध्यान- 
^~ A ~ CARD ^~ NAAN A 

समुपदिशति । aa fefenatfeatica विग्रहरित्यन्तनाद्वाद्येनकेन श्ोकेनेतदुकं 

भवति - दिदिक्रमात् ब्राह्मणन्नतियः श्वश द्रजातिभिरटभिभुजगीन्द्र ; len क्रमात् 
कल्िततारङ्गङ्गद्रणनानपुरयुगलामिति। अतः चातुव ण्वे¶तपत्तिक्रमेणभरण- 

कल्पनमिति वोदव्यम् ॥७॥ पल्लवां कसंवोतां - किसलयशखापरिधानाम् । afe 
बहकतापोडां -्रापोड़ा - चूडा । तच्छत्रां -वहिवहच्छत्तम्। aquaifaat 

तदत् । आग्रुधकनल्यनं वामोद्ादिटरिगणघधरदहस्तान्तं वामदक्तिगक्रमेण ॥१०॥ 

त्रोतलां--त्वरिताम्। garg त्वरिताटोतलनलात्णतिनामानि ॥ 
~ ह € >, €. = = ~^ 

तदग्रस्थेत्याटिभिम्न्मथद्रत्यन्तरद्ादययं: पञ्चभिः श्रोकदेव्याः परिवारशक्तया- 

दिकमुपदिश्ति | तत--शग्चायकरोञ्ज्वन्तां--धनु बाणोज्ज्वलकरयुगलाम् ॥११॥ 

(१) दिडतिमो० go ate 1 (3) ‘atiz इति Fe go ate 4 
(२) स्थातुफट् कारी sia qe go ate 



१४ पटक ` नित्यसपयाक्रमादिकथनम् | २२७ 

कषावर्गो गदापा गिवव॑रोद्ध शिरोरुहः | 

किङ्रश्चाग्रतस्तस्याः gra: सर्वाय सिद्धये ॥१२॥ 
तहागपाभ्वंयोः पूज्यं जयाविजवसं ज्जि | 
Tat तत्सदगरे खगवेववेल्लत् कराम्ब ज 11721 
SEN खचरौ quer कद्नौ के पगौ aq: | 

SSA ्ेमकरौ लोकपालसमा इमाः ॥१५॥ 

पज्या: पद्मा्टपतेषु सिता मन्तागतायः | 
याभिनिल्याचिताभिः Batata AAA: ॥१६॥ 
aq पूजाविधिं तस्या स्त्वरिताया मरग्रबरि | | 

maze विधायेणामष्टसिंहाङ्ि शरभे ॥१७॥ 
आसने हमर चित विदध्वाट्भृपुरद्यम् | 

पिमद्वारसंयुक्तं तदन्तद् ततयुग्मकम् ॥१८॥ 
तद्न्तरष्टपवाज् विधायाव परां शिवाम् | 

प्राग्वदाबाद्य परितः wiafaafeat तथा nec 

प्रमादट-आ्रभिसुष्ये) अनन BARA Zan नामनिर्वाहः॥१२॥ गदापाणिः- 
परस्यापि पाणिम् । ववगः-क्ुटिलः। किङ्करः देव्याः Raya भूत. 
विशेषः ॥१३॥ ततमे - देवताममानवणं । खणदेठवेन्नत्कराम्व् ज - अ्रनयोरपि 
बाह दयम् ॥१४॥ स्वो डङइ्ार्या- स्वोकारो Beet इति च eat । नोकप्रालममाः | 
वर्णायुधवाहनेरिति गषः॥१५॥ म्रन्वागगक्तयः- त्वरितामन्वान्नर्रक्तयः। याभिः- 

ग्रत्तरशक्तिभिः । स्यात्- साधक stata |) मनयः- सर्वाः स्वयः कामवत् 
MAGA सोभयतो त्यः ॥१६॥ 

SS 

afmatiefa: ममाप्रयेदिव्यन्तेः ge fu: mara faa मपर्याक्रिममुपदिग्रति। 
तत्र प्राग्बत्-पडद्गमूनाभ्याम् । $णगां- मर्वाधिठात्ौम् | यटसिदांध्रिक- ग्र्टमिंह- 
पादमद्धित ॥१७॥ विद्भ्यादित्यादिना विधावेवन्तेन पादाद्येन श्चोकोत्तराइन देव्या 
नित्यसपर्वाचक्रसुप्रदिगति । तत्र एतदुक्त मवति- पिम दारोपेतं चतुरम॒दयं 
विधाय तद्न्तवत्तहयोपेतमष्टदनं पद्मं anima विद्रध्वादिति ॥१८॥ अ्र--चक्रे। 



९... 

एतदुक्तं भवति--आ्रावाद्य - कणिकामध्ये इतिशेषः ॥१८॥ सुद्रादशेनपू--स्थाप- 
नादिसुद्राचतुष्टयपूवम् | एतत्सवेसाधारणम् | यथोदितम् -त्रग्रादि प्रादङिण्येन | 

त्रग्रपताग्रके अग्रएवाग्रकं ्रटटलानां देग्यग्रदलाग्रं उत्तमध्ये- पद्यबाह्यस्थव्त्तदय- 

वोष्याम् | पुरोदितो-फट्कारोकिङ्रौ ती यथाक्रम मग्रदलाये उत्तमध्ये वौथ्योरचये- 

दिव्यथः ॥२०॥ वतिं ग्रन्त्यमितिशेषः। देव्यग्रे ~ प्राम्ब्वरितासन्निधौ । aa 

बलिदानं तत्तन्मृलेदेवतासन्रिघी । प्रागुदोरितः- अत्रायं: तन्मन्वेणितिशेषः | 
(प्रागुदोरित)मण्डलं ठत्तमध्यम् ॥२१॥ प्राखत् - ललितासपर्यास मा्षिवत् ॥२२॥ 

तत इत्यादिभिरितोत्यन्तेस्विभिः श्रोकं वि वयासाधनं सिदविद्यस्य विषहरणविधानं 

तत्र प्रायं ; - Wane] पुष्यसूलकार्डफलान्यभिधोयन्ते । 
जपे - युगानुरूपमन्नरलन्न महाक दशांगं जंहयादित्यन्वयः wren मन्वितेः । 

चोपदिप्राति। 

(१) पृगदिती उति ate ge ate (२) fae: sfa qo पुट पाः। 

(2) 

मनोरमाख्यटोकःसदितं तन्ख्णज 

मुद्राद शनपुं तु पूजयेत्तं यथोदितम् | 
~ ~ it . 

अग्रपवाग्रक्षे AAA ssa पुरोदिती(१) ॥२०॥ 
fata बलिं दयादेव्यग्र प्रागुटोरितेः। 

स्वसमानगणाकौगमशण्डलस्यस्य भक्तितः ॥२१॥ 

एवं ost विधायाग्रं जपेदिदं सहखकम् | 

णतं वा MAA पृजां प्राग्वत्समापयेत् ॥२२॥ 

ततः साधितविदयस्त् प्रयोगानाचरेन्नरः | 

(र)वैलवैदं शां शं जदयात्पवायं : साधने AT ॥२३॥ 
$ $ = ~ ॐ ॐ 

एवं संसिद्मन्स्तु मन्तितश्च लुकोद्कंः | 

फणिदंषटाखतानान्त मुखे सन्ताड्य जौवयेत् ॥२४॥ 
तत् कर्गयोजपेदिव्यां यष्टया(३) वा जपसिद्धये | 
सन्ताय We सहसा खतमुव्यापयेदिति ॥२५॥ 

काम्यहोमविधिं देवि | शृणु az यघ।विधि | 

कत्वा योनिं कुण्डमध्ये तवाग्नी विधिवद नेत् ॥२९॥ 

~~ ~~ ---~ ---- --------- 

Hat इति Alo Yo aio | 

————  —— 



१५ पटले | नानाविघोमान्रानाफलादिकथनम् | २३५ 

तिल सषं पगोधूमशालिधान्ययवेहनेत् | 
विमध्वर्तीरेकभोवा समेत्वा सखये ॥२७॥ 

वकुलेश्चम्पकरजं | कद्वारेरसगोत्पलेः | 
कौरवेमलिकाकुन्दमधकंरिन्दिराप्रये ॥२८॥ 
अशोकः पाटलेविल्वं जातौ विचकिलैः faa: | 
नरर्नीलोत् पलैरप्व रिपुजैः(५) कगिकारजेः UREN 
Saleen! च सीभाग्यमायुवित्तं यभोनिधिम् | 
यद्धि arsed सवेमवाप्रोति सुनिश्चितम् ॥२०॥ 

gags चौ मभ्वत्य' वटमारग्वघं तधा | 

सिताकंं sas इत्वा रोगान्द्मक्तोनरोऽचिरात् ॥२१। 
दत्त जम्बु नारिकैलमो चागुड़सितेह तेः | 
अचलां लभते Meat भोक्ता च भवति ध्रवम् ॥३२॥ 

एतेरुदौरितिराज्यमधुच्चौरघ्रतेहतेः | 
एकेकवनिता ATT यावज्जीवं धनादिभिः uss 

शतवारमितिगेषः | तत्कणयोः - दष्टस्य ama: | जपन्-- जोवयेदितिगेषः॥२४॥ 
वा पक्तान्तरे | जपसिदया - कराग्रस्णष्टिकया विद्यासहमुवारजपमिदया | चतं-- 

फणिदं गतः उल्यापयेत्। एष ठ तोयः प्तः ॥२५॥ 

काम्य होमदत्यादिभिः प्रियेदव्यन्तेः पञ्चभिः श्रोकनानाविधद्रव्यदोमान्नाना- 

विधफलावाधिमुपदिगति | aa योनिं away --कुण्डपटन्तवच्छमाणप्रकारेग 

कुण्डं कत्वा aaa योनिं कुर्यादिव्ययंः। एतत्सवदोमसाधारणम् | aa— 
योन्याम् | अ्रगनो--स्यापिते इति गेषः । विधिवत् प्राम्बदग्निसुखादिकं कते- 
त्वथ; ॥२६॥ एकगः- एकं केः ॥२७॥ अरुणोतुपनं -प्राग्वत् । कौरवे: - सितेरिति- 
शेषः ।२८॥ विच किलानि- गुर्मुखादवगन्तव्यानि। स्मितेः--विकमितेः। 

maga: करवोरपुष्यं : RAN गुड. चीं - प्राग्वदमृतालताम् । सितेः-- 
---- ------* 

(१) ररतरिपुरैरिति ae ge ae | 



२४० मनोरमाख्यटो क!सहिते amas 

तेस्ते गन्य्नतः भूपा वश्याः स्यहवनात्प्रिये ! । 

त्तो राकस्ते ह मर्त्या वणे तिष्ठन्यगेषतः ॥२३४॥ 

सषपाज्यहनेन्म््युकाष्ठाग्नीं WTA | 

aga रियोन्यल्यममांसेरपि च तत्कते ॥२५॥ 
य्ै्धनाग्नौ योन्य॒ल्य्तजोत्पाचितं चसम् | 
आसष्करघ्रतोपेतं फणिशोषंख चा नेत् ॥३२६॥ 
कष्णांशरुकशिरोवे्टा खङ्गपा «शच रोषवान् | 

निशामध्ये हनेतसदयो fas’ afta हठात् ॥३७॥ 

BARAT तस्य फलेः पवेश्च होमतः | 
सप्तराचाद् रातेस्तु गजाश्वा रोगमाप्रुयुः sei 
चतुरङ्गलजेहां माचतुरङ्गं बलं रिपोः | 
सप्ताह द्रोगटःखातं भवत्येव न संशयः Be 
एवमस्यास्तु विद्याया sud कोनु वगयेत् | 
तथापि तदिशा किञ्चिदण्यते awa प्रिये ! ॥४०॥ 

प्रावा राभिः॥२१।२२॥ एत रुटोरितः- तिलादिभिरिति शेषः | आज्यमपुत्नोरष्तेः-- 

fanafea: । तिमधुसिक्रलवं सवेसाधारणमेव । एकं कं रितिसवेप्रयोगसाधारणमे- 

व । धनादिभिरित्यतादिशब्द; - प्राणविषयः॥२२॥ तेस्तेराज्यपरुतेः- कैवल्ठ ताभ्यक्तै- 
स्तिलादिभिः सर्वः षट्तिगद्द्रव्येरुकक्रमेण dia कु्यादित्यथंः। नौराक्ते- 
स्तेरुत्तक्रमेण sa कुवयादिति यावत्। एतदुक्तं भवति-तिलादिभि 

सितान्तैः षर् विंशद्द्रव्येस्तत्तत्प्रयोगवु want famaasigatefa प्रथमः 

पत्तः । कैवलष्टतभ्यक्ैस्तेजुदयादिति दितौयः पक्त । कैवलक्तोरतीजंइया- 
दिति ढतोयः पन्नः इति । मयुः कारस्करः । तदक्तेः- सष्पाज्यसिक्ंः | वैरियो 
न्युल्मांमे; - गतुनक्तत्योनिमां षेः । तत्क्षते -3रिमुत्यवे gyn योन्युलत्ततजोत् 

पाचितं -साध्यनक्षत्रयोनिरुधिरपाचितम्। फणिणोषंसुचा - सुगृभूतन छिन्नेन 
न~ ee 

~~ 

(र) पणिभौषग्र वासि ato wfmsity 4 ar sfa ae पृचपा। 



१ पटले | एकविंशत्यधिकशतकोटानुग्रहयन्व विनियो गादिकथनम् | २४१ 

अथ यन्तागि वच्चामि समस्ताभौएटसिदये | 

तानि सर्वाणि देवेशि) कुरु चित्ते mam वे eet 

प्राकप्रतल्यक्दच्तिगादकच सूचागि arena | 
तदग्राण्यभितः कुर्यात्तिशिखान्यस्य मध्यगे ॥४२॥ 

AG तारस्य Wa नाम त्वा शिवादिषु | 

प्रादलिण्यप्रवेशेन दाद् गात्रि मायया ॥४३॥ 

विद्यामालिष्य aga विश्रयात् सवंसिडये | 

faa ala च वश्याय सीभाग्यायाशिलाप्तवे ॥४४॥ 
विषग्रहगदोन्पादशान्लं JE AAA | 

नरनारौन्धपादौनां वश्याय fawara तत् ॥४५॥ 

प्राकप्रलयक् catia नञ Gara?) पातयेत् t 

जायन्ते(र) च चतुःषण्टिकोषानि परमेश्बरि ! | 

भुजङ्गमफणेनत्यथः। निदन्तु वैरिणं -दैरिनिधनाय इनदिति पूव्ान्यः॥३७॥ 
तस्य फलैः- Waa: | पतेः -- सत्यु पतर as: ॥३८॥ चतुरङ्लजः-- आरग्वध- 
प्रसूने: zen तत्-वेभवम् | दिश-- एकदृभेन । तत्- भवं श्रग्वित्यन्वयः ॥४०॥ 

अय यन्वाणौव्यादिभिस्तदिव्यन्तः पञ्चभिः ञ्ोकरकविंगत्यधिकगतकोहा- 

नुग्रहयन्व' तदिनियोगं तत्फलानि चोपदिगति। aa विग्रखानि-- प्रत्यग्र 

विशूलानि। मध्यगे- कोठे मव्वमध्यसये कोट ॥४१।४२॥ मावया- 

दन्न खया माद्वमितिगेषः issn तत्- यन्वमितिशेषः | vaca भवति-प्राक्- 

प्रत्यगग्राणि दक्नतिणोदगग्राणि च ममान्तरालानि दादगदादगस्रूत्राखास्फाल्या- 

भितोऽष्टाचत्वारिगत्मह्यानि तट्ग्राणि प्रत्येकं त्िगनोक्षत्य एकविंगत्य- 

धिकशगतमड्यषु क्रोटेषु मवमध्यवस्यकोहमध्वं ama नामगभं amfaa 
शिवादिप्रादक्तिख प्रवेशेनासुक्तक्रमं म्ृलविद्यायाः प्रणवाद्रनि प्रघ्मद्टन्नं ar 

विधुरं टगान्नराणि दिनोयद्न्न खादर penne: ममानिख्य प्रोक्तक्रमेग 

fararfeta ॥४४।४५॥ 

(१) नवमृव्रनिपातनान् इति मृ पुर पाः। (२) ऽच डति qo Je ae 1 

२१ 



२४२ मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्वराज 

तेष स्वनि त्यादि लिखललच्मो मनुक्रमात् | 
वदिस्ुर्णा्चरेरन्ते वषडृकतस्तु (पृजयेत्) वेष्टयेत् ॥४७॥ 
अनुग्रहं महाचक्रं विद्यां शृणु महेप्रवरि ! । 

सर्वलोभद्रविन्यासानुष्ट भं सव सिद्धिदम् ॥४८॥ 
दाहवद्ियुतं चायं विय न्रुता ततः | 

नभश्च मरुतोपेतं awa तंन समन्वितम् ॥४९॥ 

एतान्येव विलोमानि प्रथमं चरगं भवेत् | 
दितोयाद्य' facta wigat शून्यं दितीयकम् ॥५०॥ 

ढतीयं Aaqa स्याज्जा (तोच साभरचरा ततः | 
प्रतिलोमं तथेतेषां दवितीयं चरं भवत् ॥५१॥ 

- 

प्रागिल्यादिना वैष्टयेदिव्यन्तेन Massa चतुःषष्टिकोछानुग्रहयन्सुपदि शति | 

da एतदुक्त भवति- प्राक् प्रत्यगग्राणि दक्तिष्णोदगग्राणि च समान्तरालानि नव नव 

सूत्राणयास्फालय चतुःष्टिकोष्टानि क्त्वा तत्र॒ श्वनिक्छ तिकोष्टारम्भपडः क्ति 

शेदकिणोत्तरावसानं aquqius faa वच्यमाणं(†) सवंतोभद्ररूपं(†) atfaen- 
नुष्टुभमालिख्य तदहदहिः प्रागादिषु aay feg Smelt चतुराठत्ति तद्ाद्य- 

रेखास्यष्टां त्वरितावि्ामन्तगतवष(फ)ट् कारेः तरितान्रेर्वेष्टये दिति ॥४६॥।४७॥ 
अनुग्रहमित्यादिभिः सङ्गयेत्यन्तंः सप्तभि; ala: प्रस्तावपृव्धकसबव्वेतोभद्रा- 

कारानुष्टुप् alfa तदभवं चोपदिशति। तत्र॒सबव्वैतोभद्रविन्या- 
सानुष्टभं- सव्वतोभद्रप्रतिपादकत्वं॒तु चतरूषु vs क्तिषु प्रतिलोमानुलोमतोऽष्ट- 

कत्वो वाचन सिदे: ॥४८॥ cteafeqa are वियत्--दादवङ्किभ्यां aaa वियदच्षरं 

alfa त्राद्यमन्नरमित्यथः - यो चति । हन्मरुता ततः- सा इति दितीयम् | 
नभश्च मरुतोपेतं- मा इति तोयम् | ard तेन समन्वितम्- तेन- मरुता पा- 
इति चतुधम् ॥४८॥ एतान्येव - उक्तक्रमस्ितानि चत्वायत्तराणयेव | विलोमानि- 

उक्तक्रमविपयासतः। चरणं-पादः। एतदुक्तं wafa-- उक्तक्रमस्ितानि 
चत्वायक्तराणि उक्तक्रमविपर्यासतोविलोमानि तान्येव यमोसाशरो 

नकन 

(६) बरहिस्तूनारतरतः इति qo yo gto | 



rem पट यो विदयोदारवेभवादिकथनम् | २४३ 

तीयत्र्वी परत इला उनृद्या(१) ततस्त्विला | 
AVA ता प्राग्वदेतत्प्रतिलोमं ठ तोयकम् ॥५२॥ 

चतु दादणं विंशं aqga ते विलोमगाः । 
एतद्तुथं चरगं श्रौविदायां मदेपवरि | ys 
सर्वतोभ द्ररूपैषा विया सर्वायेसाधिका | 
यत्र स्िताऽसी AHA न तच्राशुभसङ्घा ॥५४॥ 

दूत्येवमद्टात्तराणि योविद्यानुष्टभः प्रधमः पादः इति। हितोयादयं-- 

हितीयं स्यात्-प्रोकप्रथमपादस्य दितोयाक्तरं दितोयपादस्य आद्यमक्तर 

मित्यधेः। सा इति दितीयपादस्य आद्यमक्तरम्। भुवाशून्यं दितोयकं-- 

(को)नो इति दितोयमक्रम् ॥५०॥ ठतोयं तच्वतुये स्यात्- प्रथमपादस्य पा इति 
qqaaat दितोयपादस्य ठतोयमन्नर' भवेदित्ययेः। ज्या च साश्रचरा 

तनः- ज्या -जकारः। aT | चर--एकारः- ज्ञे इति चतुथमन्तर 

भवेत् एतेषा सुक्तक्रमस्ितानां चतुणामत्तराणं चरणं प्राग्वत् । एतदुक्तं 

भवति- प्रोकतक्रमखितानां चतुर्णमन्नराणां प्राग्वत् Faria इति व्युक्तमं 
पठेत्! तस्या अ्रनुष्टभोदितोयः पादोभवषेदिति ॥५१॥ ठतोयतुयौं परतः - प्रथमः 
पादस्य ठतोयचतुर्थाक्तरे साया इति ठतोयपादस्य प्रथमदितोयाक्तरे स्यातामि- 

aa: | $ला ate -वङ्किना | ale सखातन्वात् | लो इति ठतोवमन्नरम् | इना 

मरुयुक्ता--ला दति चतुघमक्तरम् | एतत्प्रतिलोमं ~ प्रोक्घक्रमस्थि तस्याक्तर चतुष्टयस्य 
प्रतिलोमं aria इति aaa: पादोभवैदित्यघेः | टतोयकं चरणमितिगेषः | 
पादडल्य यः॥५२॥ चतुथं हाद fast ततप -ञ्रस्या विद्याया चतु पा इत्यत्र 
हादशं Fram, विणं ला इत्यत्र, caged एको नवि गं लो इत्यक्षरमेवं चत्वाय- 

auf प्रोक्रक्रमेषण भवेनुः। ते विनोमगाः--उक्तक्रमस्थिता एते चत्वारोवम्णं 

विन्लोमतः पटिताः | एतत्- वणीष्टकम् | चरणं-- प्राग्वत् | Taga भवति- उक्त 

क्रमस्थिताय्त्वारोवर्ग्णम्तत्क्रमविन्तोमपटिताय चयोज्ञ ला AA Sal इत्येव 

वर्णक तस्याः योविव्यानुष्टमयतुघः पादोभवेदिति ॥५२३॥ समव्वतो- 

भद्ररूपेषा - एतदुक्तं भवति -पूर्वोक्रचतुःपरिकोटेषु ऊर्ध्वादिषु प्रथमदितोयः 

कतोवचतुयपड fay मर्वादि दक्नान्तं चतुरः प्रादान् समालिख्य तानेव पादान् 
१ रे 

(१) area इति a> yo पार | 
— ----=-- -- ज ~= -~-- --~ ~~ ~ — 

—— i oe, 



२४४ सनो रमाख्यटोकःसदहितं Aas 

दृशसवनिपातेन कत्वेकाशौति(सं)कं पदम् | 

aA (ST FAA द्वे. नामास्य वौथिष ॥५५॥ 
लिखेदणचतुथं तत् (कंतु) खक भद्रं | यथाविधि | 
ज्याधराखैर्मायया SHAS ANTM इला WEN 
aa: थियो लिखेदिद्यां शिवरक्लोदिगादिकाम् | 

names Bas योजिते: ॥५७॥ 
ततोऽस्व खयुतं तेन गा(ला,याकलिदरूपरिणा | 

दत्त दयेन रिष्पाय Hel पदाघधरोत्तरम् ॥५८॥ 

कत्वा स्वर्णादिसृवेष सम्पज्याभ्यच्यं तत् पुनः | 
स्यापयेज्जपसं सिद तेष पूर्वां दितेष वे ॥५९॥ 

~~ - ------ ---- 

रध्य पडः fay Way सन्वाधस्तात् प्रघमपादो वथा भवति तथा तदत् प्रतिलोभे- ` 

न समालिख्य पश्ये दाद्यपङ क्तिषु चतरूषु प्रतिलोमानुलोमतः प्रथमपादो दृश्यते | 

aaa दितीयपरक्तिषु चतदषु तथाविधो दहितोयपादश्च दृश्यते। तथा salary 

चतर्षु पड क्तिषु टतोयपाद ख दृश्यते | तदचतुर्थोषु ve क्तिषु चतुधेपादश्च दृश्यत 

इति। sar योविद्येतिरशेषः ॥५४॥ 

दरेत्यादिभिः सम्पदेव्यन्तेः सप्तभिः श्चरोकर्कागेतिपदोपेताखतकुम्भाद्वयं 

aa तदिनियोगं ततफलानि चोपदिशति। aa दावः- ठकारः ॥५५॥ 

तत् - खण्वित्यन्वयः | ज्याधराखेः - जू इति । मायया हत्--विसजंयोयेन सहितः 
सकारः स॒ इति। WW वकारः, स्य्भगा इला- घल.ट) इति। एतानि 

चत्वायक्तरागि सव्वमध्यस्थको छपाण्बस्यचतुःपङक्तिख को चतुष्टयेष्वभ्यन्तरात् निर्ग 
मनगत्या क्रमेण विलिखेदिति सम्प्रदायाथः। wa केवलसम्प्रदायिनश्तदषु 

पङ्क्तिषु चल्वायत्तराणि परक्तिक्रमेण एकक मक्तर' चतुषु चतुषु विलिखेदिति 
कथयन्ति | तत्राभिमतमस्मदाराध्वपादानाम् ॥५६॥ तृर्णाखताेः-- तूर्ण खता्तरैः 

तृणासताक्षराणि नाम फट्वियुक्तानि वषटूयुक्तानि त्वरिताविद्याक्तराणि ॥५७॥ 
म्बु सखयुतं-व' इति। तन-- केवलं व इत्यक्तरेण । मालाकलितरूपिणा- 
्रन्योन्यानुपक्तलिख्ितविग्ररेण arm इति va, पद्चाधरोत्तर'- 

FIA: ऊध्वाघामुखाभ्यां पद्याभ्यासुपेतं कुम्भर्मित्यथः ॥५८॥ सम्पज्य-- 
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तच लच्मोरतिस्फीता atts प्रजास्तघा | 

TAS पशवस्त्वन्ये प्रायिनः सुखिनोऽनिगम् lle ot 
yan तपिणाचादि पौडासु विश्रयादिदम् | 

अलच्मौ णान्तये वश्यसिष्ये सव सम्पदे ॥६ १। 

निग्रहं णुगा Zaft) शवो यस्य शक्तितः | 

सखल्येनेव तु कासेन भवन्त्येव परासवः ॥६२॥ 
प्राग्वदेकाशौ तिपदं कत्वा तन्द्रध्यकोटकषे | 

दाहगभं नाम कुत्वा तथा दिग्वौयिष क्रमात् ॥६३॥ 
==-- ee --- — ee --- et ~ न~ ~~ क ~  ------== 

देवतासितिगेषः। ब्रभच्े--यन्वमितिगरेषः। पूर्वीदितेषु- एकादशराण्युः 

टयकालेषु तत्तद्राशिस्थानघु चतिभेपः ॥५८॥ एतदुक्तं भवति - प्राकप्रत्यक्- 

दक्तिणो ena समान्तरालमास्फालितेद गभिः सूतेरेकागोतिपदानि 
विधाय da सव्वमध्यकोे उपरि विन्दुगुक्तटकारोदरे नामालिख्य तत् 
को्टपाण्वेस्थपङ क्तिषु चतद्वु क्रमेणाग्रादिप्रादक्तिेन जु' इत्यत्तरं सः; इत्यत्तर 
वकारं षट् इति aqu ate yg च अभ्यन्तरान्निगं मनगल्वा विलिख्य तत safes 

निक त्यादिकं च प्रागुक्तां योविव्यानुष्टुभं मध्यवोधिचतुष्टयव(गं)जमालिख्य aaa, 

ग्रभितः smeared तुग्णखतान्राणि चतुराघ्रच्या प्राग्वत्समालिख्य मव्परमध्य- 
कोठठमध्यमवष्टम्य चतुष्कोणस्थतुर्णाख्ताच्चरमानेन BAT ad निष्पाद्य तदाद्यं ऽ. 
(न)ङ्नमानेच aad निष्पाद्य उपरितनभाग च त्रधोभागीच मध्यतयतुरद्गना- 

न्तरालं Fass माजंवित्वा तद ग्रचतुष्टयात् BAAR ममान्तरालमुपरि चतुरद्लं 

कुम्भमुखाकारं यया भवति तथा ममुत्रमय्य तत्ङ्गम्भमुखे तियंक्(च) रेखादयं प्रमाय 
तत्कुम्भवोयो मध्यं अन्योन्यस्मृषटववकारमालया BEAST अन्तमुखया AAA 
सवत्रोपरि fae समालिख्य Farad waa कायं कुम्भं यथा भवति तया 
समालिख्य कुम्भसुखे च श्रधोमुखमूडुनानं च पद्मं समालिख्य प्रोक्क्रभेग 
मनोपितषु विनियोगात् प्रोक्तानि फलानि च स्युरिति ॥६०।६१। 

निग्रहमित्यादिभिगमुरेगपोव्यन्तेरष्टादणभिः aia: warfarin: निग्रद- 
ama तत्र लेख्यानि कूटात्तराणि मवंतोभद्राकारां कानी विद्यां तथाविघ्रं वममन्व' 

---=- ~ = ———_— ree 

(४) स्वैरं aware परामव्रः इति मा? पु Ure | 
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लिखे होजचतुष्कन्तु वङ्किमारुतविग्रहम् | 

येः सदोषैरिणः ata विमुञ्चन्ति कलेवरम् ॥६४॥ 

रसोदाहच्माखयुतो ग्रासोटाहन्मया खगः | 

प्रभा दाहच्प्ाखयुत इहसोदाहादिसंयुतः ॥६६॥ 

दगरच्तोदिगारम्भात्पड क्तिभोविलिखेत्ततः | 
काल्या यमस्य क्रमतो विदामन्वमसंक्रमम्(१) ॥६७॥ 

सवेतोभद्ररूपा तु काल्यनुष्ट भमीश्वरि | । 
AN वच्यामि परतो यमानुष्ट भमौप्रवरि | ॥६८॥ 
प्रागोमस्त्समोपेत इला ATA समन्विता | 

नभो Wad दाहश्चतुरणी प्रतिलोमतः wee 

प्रधमं चरणं तस्य दितौँयं शून्यमेव च । 

नभोभुवा ग्रास एतत् प्रतिलोमात् दितौयकम् ॥७०॥ 
ढतोयमेकादगमं ततो गोवा चरान्विता | 

रयस्तेषां विलोमं च ठतोयं चरगं मनोः ॥७१॥ 

तत्फलं चोपदि शति । तत्र यस्य- निग्रहप्रयो गस्य ॥६२॥ दाहगभ- उपरि fare 
युक्तरेफोदरे ॥६२॥ वद्किमारतविग्रहं - वद्किमारुतविग्रह च्च' नामाक्तरतोऽनुभाव- 

तथ । येः- कूटात्तरेश्चतुभिः। कलेवरं -शरोरम्॥६६॥रसो दादच्छाखयुतः भ्दति | 
ग्रासो दाहच्मयास्वगः-- a, इति । प्रभा दादच्छाखयुता - वुं, इति | हंसोदादादिः 
संयुतः- हइ इति ॥६६॥६७।६८॥ प्राणोमरुतसमोपेतः- का इति । इलावन्द्या 

समन्विता लो इति । नभोमरुदयुतं -- माति । दादः- रेफः । चतुर्ण प्रतिलोमतः 
प्रधमं चरगांस्यात् ॥६८॥ एतदुक्तं भवति--उक्तक्रमस्ितानां चतुर्ण मक्लराणां 
प्राग्वत् प्रतिनोमपटनात्कालोविद्यानुष्टुभः पादः स्यादिति। हितोयं-अस्या 
विद्यायाः प्रथमपादस्य दितोयमक्रं दितोयपादस्य प्रथममन्नरमिव्यर्थः लौ इति | 

[ तेः 

(१) 

शून्यं - नकारोदितोयमन्लरम् | नभोभुवा- मो इति टतोयमन्तरम् । ग्रासः-- 
न - ~ 

विद्यामनं च मङ्ममिति qege ate | 
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चतुथे stew विंशं रयोवाल(१)विलोमकम् | 
चतुथं चरगं प्रोक्तं विद्यं षा सर्वनाशिनी joe 
व्याप्रं कालो ठतोयं च मरुताम्ब समन्वितम् | 
नाद् एषां विलाम च प्रधमं चर्यं यमे ॥७३॥ 

एतदितोयतुया च नभसा YA नाटकम् । 
एतेषां प्रतिलोमं च दितीयं चरणा मनाः ॥७४॥ 

— -- ——_—. ——— =. 

त्कारः चतुथमक्तरम् | एतत्प्रातिनोम्यादितोयकम् - प्रोक्क्रमस्ि तानां चतुर्णामन्न 
राणं प्राग्वत्प्रातिनोम्यतोदितोयः पाद इत्यथे; ॥७०॥ लतीयं- प्रथमपादस्य 
तोयं माइल्यक्र ठतोयपादस्य प्रयमाक्तर' भवति । एकादशमं--्रस्या अनुष्टुभः 
एकादशंमो इति दितोयमक्तरम् | गोत्रा चरान्विता- टे इति ठतोयमन्नरम् | 
रयः-- तकारः चतुथं मन्तरम् | एषां विलोमञ् ठतोयं चरणं- प्रोक्क्रमस्वितानां 
चतुणामन्तराणां प्रतिन्ोमपटनं silage इत्यधेः । मनोः- विद्यायाः । aq 
रितिमन््विद्ययोः साधारणः शब्दः॥७१॥ चतुधं - अस्या विद्यायाः व इति चतु्थ- 

मक्तर' चतुथपादस्य आ्यमक्तरं इत्यं: । दादशं--क्षकारो द्वितीयम्। विशं 
तकारः टतोयमक्तरम् | रयः तकारः | ब्रवा ब्रम्बुवास्त्ोत्वं स्वातन्वयात् a 
इति चतुथ मक्तरम्। विनलोमकं-- प्रोक्तक्रमस्ितानासेषां चतुर्णामक्तराणां 
विलोमपटनात् चतुधघ पादो भवतोत्यय:। रएपा-- एवं Mat) सवनागिनो 
प्रयोगादितिगेषः | एवमेषा प्राग् वत् सदतोभद्राकारा काल्यनुष्ट बुक्ता wor 

व्याप्तमित्यादिभिः शिवे इत्यन्ते यतुभिः aie: सत्वतोभद्राकारां यमानुष्भ- 
मुपदिशति। त्र व्याप यकारः प्रयममन्नरम् | कालोट तोयं — काल्यनुषटुभस्त॒तोय- 
wat मा इति भ्रस्या दितोयमत्तरम् । मरुता्बुसमन्वितं वा इति तुतोय- 
मन्नरम् | नादः- टकारः चतुघमक्नरमित्यय :। एषां विनोमं- चतुर्णमन्तराणां 
प्रागृवदिनलोमपठटनात्प्रथमः पादो भवति । यमे--यम्यन्ते wos एतदितोयतुरयौ 
च- एतस्य - यममन्वस्य feaiaaquiat दितोयपादस्य प्रथमदहितोयान्तर साट 

इति भवतः । नभसा भूः-- सो इति त॒तौयमक्तरम् । नाटः टकारथतुय मन्नरम् | 
एषां प्रतिलोमात् प्रोक्तक्रमस्थितानां चतुणमन्नराणं प्रतिनामपटनात् प्राग्वत् 

(१) वायो इति qe Je ae | 

+ TAL Me Ta Zte Jo We | TART a, तकागः अङ्ग; इति ae Ye aie | 
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अम्बयुक्तो मनु(१)्रास्मिन्रेकादशकमेव च । 
रसः pat afserst प्रतिलोमात् टतीयकम् ॥७५॥ 
नादो नादो दाहवङ्कौ रयोर्वा तद् नन्तरम् | 

प्रतिलोमं तु तेषां araqa चरण शिषै ! ॥७६॥ 
एवं मन्वदयं कोष्ठं प्वालिख्य वहिरप्यधो | 

वेष्टयेदा प्रदाहाभ्यामुक्तक्रमसमन्वितम् oor 
0 A * = 

मकटौद्ण्डिगरसलेरालिप्रं स्यापितेरकम् | 

जप्तं fafafateafaat च॑त्वरेऽथ वा ॥७८॥ 

TAR ASAT शास्तुरायतनेऽथय वा | 

ANITA प्रोक्तसमये प्राक्तक्रमसमनज्वितम् ॥७९॥ 

यव देशादि गं aa तवालच्छीगदेः समम् | 
AQ we A r 

मारीत gfau साध्या सवः देवासुरेरपि ॥८०॥ 
------ ---~ -- ~~ ~~~ था जाक 

दितोयः ures :॥७४॥ अम्बुयुक्तो मसत्- वा इति तुतोयपादस्य प्रथममक्तरम् | 
अस्मित्रेकादशं--अ्रस्मिन्-यमयन्तं मोढत्येकादण्मक्तरं ठतोयपादस्य दितोय- 

aay । रसः च्या इति तुतोयमन्नरम् । अग्निदादौ-रि इति चतुधेमक्तर' 
प्रतिलोमात्। एतदुक्तम्रवति--प्रोक्तक्रमस्ितानामेषां चतुणा वणानां प्रागवदि- 
लोमपटनात् तृतोयः पाद इति॥७५॥ नादोनादः -टदयं चतुधंपादस्य प्रथमदहितोया- 
क्षरे गग इति भवतः । दादवद्नो--रो इति ठतोयमन्रम् । ataa (यो aaa) 

दति चतुधमक्नरम् | प्रतिलोमं च तषां प्राग्वत् प्रोक्तक्रमस्ितानां चतुणणमच्तराणं 
प्रतिलोमपठनाचतुथेः पादः स्यादित्यथ; nog व्याप्तदाहाभ्यां-यकाररेफाम्याम् | 
उक्तक्रमसमन्वितम् अनुषठितान्तरालम् hoon दण्डो - ब्रह्मदण्डो । गरलयोजना- 
प्रकारसुत्तरत्र खयमेव वच्यति । स्थापितेरकं - प्राग्वत् क्तप्राणप्रति्टम् locos 

देगादिगमिव्यतादिशन्द्स्य ग्रामनगरखेटखवेटादयो विषयः । मारो-जनपद- 

नागशकरो शक्तिः । निग्रहयन्तविरचनाक्रमम्त प्रदण्यते। यथा ~ प्राकप्रत्यग्दक्तिणो- 
दगग्रेः समान्तरालेटं गभि; सूत्रैरेकागोतिपदानि fama aa सवैमध्येकोषट उपरि. 

(१) मरुचास्मन्निति मृ° Yo gc | 
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प्राग्व नवभिः सवेरष्टा्टकपदं शिव! | 

क्त्वा तेष्वौगरक्तोदि गारम्धात् कालिकामनुम्(१) Wee 

विलिख्य यममन्तेग प्राक्तवोजद्येन च | 

वेष्टयित्वा वदिश्चक्रं waa तदघोमुखम् ॥८१॥ 

एतच्च पृव॑चक्रोक्तफलकत् परमेप्रवरि ! । 
अनुकष्वपि नामानि योजयेत्कोष्टुमध्यतः ॥८२॥ 

लवगोषगमेहास्व (२)खहधुमाग्निसंयुत()म् ! 
ग्मणानाङ्गारनिम्बोव्यनिर्यासा विषमो रितम् ॥८३॥ 

विन्दुसहिते रेफोदरे नामालिख्य प्राग्वत् ततुपाश्वपङक्तिषु चतखूषु चतुप॒ कोटेषु 
प्रागुक्तक्रमेण Aa a इ, इत्यत्तरचतुषटवं च्रभ्यन्तरात्निगमनगत्या अभितः 

समालिख्य अ्रभिचायः पुरुषरेत्तदन्तः काल्यनुष्टभं वदियममन्तं, वनिता चत् 

अन्तयंममन्च' वहिः कानोविदाञ्च समालिखत्। लेखन तु ईशादिकं निलया 
दिकं च कालोमन्व', अन्यदा तथा anual’ विलिख्य अ्रन्यतर' वदहिरोणादि- 

fara fas त्यादोशणन्तं च निरन्तर' दिरालिख्य तद्वहिम्त्रिरन्तरं विन्दुयुकतं 
पकार' tH च ईगादोगान्तं ववाक्रममन्तवदहिविंभागेन समालिख्य मनो पितपु 

विनियुञ्खय।त्। एतत् स्वपन्ते च । स्वो चत् गाम्तुरायतनाग्र एवाघम्तात्, पुरुपयेत् 

काल्याद्यायतनाग्र एवाघम्ताच्च खनदिति woe 

प्राग्वत् इल्यादिभिः कोढमध्वत इत्यन्तस्विभिः घ्ाकंयतुःषटटिकोट्टापितं निग्रहः 
aa तदिनियोगफलादि विेषञ्चोपदिगति | ततर यममन्चेण Goanad पुरुष 

निग्रहविषवः। एतन स्वोनिग्रह विपये ग्रन्तयममन्' भवति, वदि; aria 

ced च वोदव्यमिति मम्प्रदायावः ॥८०॥ वोजदयेन--विन्दुमहितरफयकागाभ्या 
पूववदे येत् ॥८१॥ श्रनुकतेष्वपोल्युक्तिः स्बोविषया। aa कालावममन्वाभ्यां 
प्रमिद्ममोघनग्रहमुक्ला तस्यापि प्रतिकारस्त्वरिताविदानुग्रहयन्तविधानन 

भवति । एतदघंमेव aaa निग्रदकय्रनम् । टन्वविग्चनाक्रमो aa 
प्राखन्रवभिः सरत्ेयतुःपष्टिकोठानि क्त्वा तपु ईइगादिकं निक'त्याटदिकञ् 
अभिचायः पुरुषयेदन्तः कानिकामन्व' afeqana स्वा चदन्तर्यममन्व' विः 

कानोविव्याञ्च प्रात् ममानिख्य gata विन्दुमदहधिलाभयां यकाररफाभां 

(१) कानिकामुखम् इति म: पुर पा (२) Bare इति ate sara इति qe ye पा 

२९ 
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विदादयवर्णजठरे साध्यमालिख्य तद्नहिः | 

अष्टच्छेदेषु फट व्णमालिखद टवणंकम् ॥८४॥ 
कणि कास्य". ततोऽन च वैषटयेन्प्रायया ततः | 
वहिः gal विदध्याच् प्रोत्तान्नरविधानतः ॥८५॥ 

एवमन्येश्च नवभिः विद्यावगेर्यथाक्रसम् | 
विदध्यान्नव यन्ताणि दशानां च फलं शुग् ! ॥८६॥ 

स्बरन्नां जयं वण्यं(१) नरनारौपादिनाम् | 

mal लच्मौयभोरहेमवासांसि (च) समवाप्रयात् ॥८७॥ 

व्रागुक्क्रमेण वेष्टयित्वा TIAMAT प्रोक्तेषु स्थानेषु श्रधोसुख श्यापयेत्। तेन 

qatar फलानि स्युरिति ॥८२॥ 
लवगेत्यादिना aaa निग्रहयन्ालेखना्थे विषसरूपमुपदिश्ति। aa— 

ऊषणं-ऊषः | भेद्ाम्बु - waa: — अगिनिः-- चित्रकम् | अन्यदाराध्यसुखादवगन्त- 

व्यम् ।८२॥ 
विद्येव्यादिना यन्वाणोत्यन्तेन तिपादाधिक्रन स्रोकदयेन मूलवियात्तरेषु 

दशभिदणभिः अ्तरेदणयन्वविधानसुपदिशति । तत्र ` प्रोक्ताक्तरविधानतः-- 

ूर्वीक्तसविन्दुकश्ङ्लारूपवकाराक्तरमालावेष्टनतः । एतदुक्तं भवति - अष्टदलं 

oy विधाय तत्कणिकामध्ये विद्याप्रघमह्वन्ञ खां तदुदरे विद्याद्यभूतं प्रणवं तन्ये 

नाम चालिख्य forge: मन्त्राणि हन्न सखवाहयक्फट् कार विधुराणि क्रमे 

अग्रादिप्रादलतियेना्टसु दलेषु समालिख्य aaa हि तोय्न्नं खथा उक्तक्रमेण - 

ऽऽबि्य aefe: प्राग्वत् सविन्दुकगश्ह्लि ततकारान्नरमालोपतं उपयधश्च पद्चहयोः 

पितं कुम्भं Fala! एतत् प्रथमं यन्तम् । एवं अस्यंव यन्तस्य कर्कामध्ये 

न्नं Gilet वियाढतोयान्नराणि क्रमेण एकमेकं नामगभ विन्यस्य तद्(न)न्तरा 

दिततपूर्वान्तं प्राग्वदेभिरक्तरेः eae: पूर्वौक्तन सादं नव aia ea खा- 
मध्यं सनामकं फट कारमालिख्य प्रणवविधुरेस्ततोयादिभिः Tart: प्रागृवत् 

eam: end च एवं दगयन्ताणि कुयात् इति ॥८४।८५॥ 
दश्रानामिव्याटदिना ब्राग्रुयादिव्यन्तेन पादाद्येन श्लोकेन दशानां यन््राण्णं 

क्रमेण अ्रसाधारणानि दगफनान्यपदिशति। ततर अधेः सुगमः ॥८६॥८७॥ 

(१) सवरच्ाभवदिल्यं इति सो° go aie | * बषटकार इति de go gle | 
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अनारत्तान्यल राणि अन्तेष्वं RSI तः | 

सखरभित्रेभवेत्(१) सङ्गा षट्सप्रल्या णतं सप्र. तम् Nee 

तेयेन्तकरगां तषां फलानि च यघाक्रमम् | 

शण वच्यामि Safa | साधकाभोष्टसिङ्ये i= 

ATA AGT पद्मघोडग पत कम् | 
aaa कगिकामध्ये णक्तिं साध्यसमन्दिताम् tec 

परेषु षोड शार्गानि वष्टयेत्तच मायया | 

AMAA? ATS HA प्रोक्तः समालिगखत् ie १॥ 

एवमेकाद भोक्तानि satin प्रधितानि वे | 

विनियोगानधेतेषां क्रमेण खण पावति ! ॥<२॥ 
प्रथमं हयरन्नाकत् द्वितीयं गजरन्नकम् | 

Aas चपरन्नायां चतुथे दण्डरन्न कम् ॥८३॥ 
पञ्चमं कुरुते राजवेग्मरन्नां तु सवंत: | 

ए किसे -------* 

्रनाउत्तानोत्यादिभि वं इत्यन्तेरध्यदेखतुभिः aa: स्वरविक्रतमूनविद्या- 

्षरेरेकादशयन्वाखुपदिशति | aa गत्तिं- हन् लेखाम्॥८८॥८८॥८०॥ परेषु- दले 
faa: | तत्- पद्मम् | मायया-- हन्लेषखया | उत्तयोरन्तरा- पद्मवाद्यत्त 
दयवोध्याम् | उत्तयोरन्तरा मायया वैष्टवेदिव्यन्वयः | वाच्च - ae are । प्रोक्तं - 
प्राग्वत्सविन्दु कणह्लितवकारमानासदितम् | एतदुक्त भवति--पोड़गदल Ta 

विधाय तत् वदिवंत्तदयं कत्वा तददधिः प्रागृवत् सविन्दुकगरह्लितवकारमान्ता- 
महितमुप्यधय पद्यदयो पैतकुम्भं च विधाय तत्पद्यकणिंकामध्यं नामगभौ हन्ले 
वाम्रालिख्य पोड़शटलेषु fag: स्वर विक्लतषु पट मप्तत्यधिकगतमङ्क्ष्वत्तरेषु 

आदितः genau ब्रग्रादिप्रादललिणयेनालिष्य पद्यवाद्यत्रत्तयोरन्तरा हल - 

खया ममावेटयेत्। एतत् wad aay) एवमस्येव aaa पोड़ग्दलेष॒ 
अन्यानि च पोड़गशाक्तराणि ममालिखेत्। एवं प्रोक्तेन मादवेमेकादगयन्ाणि 
भवन्तोति ।८१॥ 

(१) व्वरभिव्रंयवा agit म्वगाघ्रटूमप्रतिग्य्नाम् इतिमोपुत्पा 
(२) गन्तगादाद्यं इति मा ge ate | 

---- - य-म सा 
ता a 
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ag सचिवरन्लाकछ्त् AAA पुररच्कम् esi 

अष्टमं गरचना स्यात् सर्वघामपि सवदा | 

फ णिचो ग्रहादिभ्यो भयेभ्यः शव॒तस्तथा ॥९५॥ 

नवमं BATRA: सवंषामपि सव॑दा | 
sara स्याद्वेशि ! प्राकूप्रोक्तविधिना युतम् ॥< ६॥ 

दशमं भूजेगं कत्वा प्राग्वत्सिक्घोक्तलिङ्गकम्(१) । 

स्यापयेच्छतज्ते तोये घटादौ सविघेऽय तम् nell 

पृजयेत्तानि च जपेत् स्य. शन् जौवकरेग त(म्)त्। 

घाराभिचारकुल्यादिजातो दाहज्वरः ANT] ॥<८॥ 

विमुच्य तं प्रयोक्तारं नाशयेत् तत्त् प्रिये | । 

एवमेतानि यन्वाणि नामतः BAHIA Neel 
सर्वासामपि निलयानां प्रातरव aaa | 

पृजादौ च वलिं दयात् पोड़शागंन Tafa! ॥१००॥ 
पागितत््वमयो व्याप्चिरिति सम्यक् समौरितिा ॥ 

अस्था निष्फालनात्चित्त तन्नत्व खात्मसात् कतम् ॥१०१॥ 

विनियोगेल्यादिभिः कायज्लदिव्यन्तेरर्दादः सप्तभिः श्चोकस्तेषां यन्त्राणां विनिः 
योगानुपदि शति | तत्र द ण्डरक्तकं-सेनारक्ताकरमित्यथ; lle २।९ ANS BNL AM प्राक्- 

प्रोक्तविधिना युतमिति प्राणप्रतिष्ठाभिषेकोधारणमचनं चोच्यते ee दशमे का- 

anal: प्रयोगस्य aaa प्रक् नाभिहितः। सविध्रै-रोगातस्येतिशेषः | 
तं - घटम् icon तानि - लिखितान्यत्तराणि ech तं-रोगातम् । प्रयोक्तारं-- 
ग्रभिचारक्रत्यादौनामितिशेषः। नामतः सवेकायंक्त् --एतानि सर्वाणि यन्त्राणि 
ay नामात्नरविन्यासको शलात् सवकार्य्यकराणोत्यथंः ॥ 

मवमामपि नेत्यादिना aaa aatat नित्यानां प्रातः पृजासमारम्भे च 
निविघानमन्तमतिदिगति। aa—aatatfafana: | षोडगणन-ठतोय- 

प्रटनावसानाक्रन मन्वणतिशषः ॥८८॥१००॥ 

(?) fara दरति Ale Go पा०। 
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इति ग्रौषोड़गनित्यातन्तेषु ग्रौकादिमते चतुदेगं पटलम् | 
= नज a we 

इति योषोडगनित्यातन्त घु योकादिमताख्यस्य cae परिपरगस्य तन्त्रस्य ay 
सारमिहराजप्रकााभिधानन योसुभगानन्दनायेन विरचितायां 

मनोरमाख्यायां व्याख्यायां शिवदूतो नित्याविद्याविधान- 
प्रकागशनपरं चतुद्शपटन्ं परिप्रणं 

परामृष्टम् ॥ १२॥ 

ग्रनयसड्या-- 

षड faniag यन्वाणि व्याख्याग्रन्याः TATA | 

माइपादा fanfaa पटलेऽस्मियतुदओे। 



अघ प्रञ्चद्शपटलम् | 

अध पोड़शनिल्यासु दशमो या समीरिता | 

विदोक्ता कुलसुन्दर्यास्तस्याः पूजाविधिं खग ॥१॥ 

तद्धानमय Tae तच्छतौस्तत्समचंनम् | 
तत्साघन तथा रूपभेदान् योगांश्च वाकूप्रदान् ॥२॥ 
लोहितां लोहिताकागरशकििदन्दनिषेविताम् | 

लोहितांशुकभषारग्लेपनां षणमुखाम्बजाम् ॥२॥ 

ufaaa चिनयनां तथा चारुखितान्विताम् | 

अनध्यरल्घटितमाणगिक्वमुकुटोज्ज्वलाम् ॥४॥ . 
तारङ्हारकैयुररसनानुपुरोज्ज्वलाम् । 
रक्तस्तवकसम्भिन्नलसद्क्तस्यलां शुभाम् ॥५॥ 

कारुग्यानन्दपरमामरुगाम्बजविष्टराम् । 

मुजञर्ादशभियक्ां सवषां सर्ववाड मयीम् ॥६॥ 
प्रवालाक्षखज' पदं कुण्डिकां रतनिमिंताम् | 

वसुपुग(१) तच्चषकं (र)लङ्गौव्याष्यानमुद्िकाम् NOI 
es -- --- ---------- 

पञ्चदटश्पटलम् | 

पूवेम्मि aqen पटले नवम्यास्त्वरितानित्याया विधानमुपदिश्यानन्तरं दशम्याः 
कुलसुन्दरोनित्याविद्याया विधानसुपदिश्ति। अश्र षोडशेत्यादि विगादत इत्य : 

न्तेन शमोकश्रतरूपेण पञ्चदशेन पटलेन । aa श्रध षोडशेत्यादि प्रदानित्यन्तेन 

श्नोकदयेन पटलार्यानुदिश्ति। da उक्ता-लतोयपटल इति Sa: । तद्धानं- 

नित्यसपर्याथमिति गेषः। तत्साधनं - विद्यासाधनम् । तयोः. - विद्यादेव- 

तयोः ॥१।२॥ 

ोहितामित्यादिभिरपेक्षया इत्यन्तेनवभिः श्लोके नित्यपरूजाध्यानं काम्यष्यान- 
क 

(१) tage द्रति qe पु पा०। (२) सननग्याख्यान इति सो° ge ge | 



१५ग पटले नित्यकाम्यपूजाध्यानन्यासक्रमादिकथनम् । २५५ 

दधानां fam वमिः पुम्तकां चारुगोत्पलम । 
हेमो च Gaal Tanai कम्बवरं(१) भुजेः ॥८॥ 
afua: स्त॒यमानां च देवगन्धवकिन्नरेः | 

यत्न रान्नसटवपिसिडविदाधरादिभिः we 
ध्यात्वेवमचयेच्चिव्यं बागलच्मो कान्तिसिडये । 

सितां केवलवाकसिद्धां wear हमप्रभामपि ॥१०॥ 
(रोधूमाभां aftfafzer aaa निग्रहाय च | 
नोलां च मकौ करणे (ता)(२) स्प्ररेत्त(त्त)दपैन्नया ॥११॥ 

विभिम्तेकदितसू aaa: कुर्यात् षडङ्गकम् । 
आदिमध्यावसानेष परजाजपविधी क्रमात् ॥१२। 
प्रयेकं तस्विभिर्वीजेर्टीचसखरसमन्वितैः | 
वुर्यात्कराङ्गबक्तागां न्यासं प्रातं यथाविधि esi 

मेदोय्योपदिगति। तत्र पणसुषाम्बु जां जव प्ाग्दक्तिणोटक्पचिमापरत इतयु 
परिष्टात् aaa स्वयमेव वच्यति ॥३।४॥५॥मववाङ्मयोम्--मर्ववेदभाषागब्दम- 

MA Wil AST -रत्नचपकम् | नङ्क) - मातुनुङ्गो ॥७॥ टिके: भुजैरिव्यन्वयः | 

gama - रक्तकेरवम् । Aa उभयपाश्वयोरुर्ध्वाद्यायुधकल्यनम् ॥८॥।८॥१०॥ 

प्रति(वि)ग्रहाच व्याध्वादिक्तणाव | तत्तदपेन्नया--तत्ततप्रयोगानुगुखयेन ॥११॥ 

विभिरिव्यादिभिवणकरित्यन्तंः पञ्चभिः ara: न्यामक्रमसुपद्विगति। 

तत्र आ्रादिमध्वावमानपु जपपृजाविधौ - जपस्य मङ्गन्पितमद्भयाया ब्र्ीगावमानम् । 

aa ad AAAS जपेत् | जपमध्ये न्यामः। AMM कुनलसुन्दर्या एव 

मपर्वामध्यमावाडनात्पूञ जपमध्यन्यामकालवजं अन्ये न्यासकानलाः सवेमाधा- 
णाः । क्रमात्-- यथाक्रमम् ॥१२॥ टोघस्वरममन्वितेः - प्रथमे कूटे दोघंस्वरयोजनं 
नाम तस्य स्वरान्नरत्वात् ब्रा TAT म्रौ रः दति केवनदोघ॑स्ररषर्कोच्चारणम् | 
एवं aad BUSTY दोघ स्ररयोजनम् | अन्ययोः प्राग्वत्। कराद्गवक्ताणां --कगरा- 

— --- - --= ~ ` er ~ ना 

(१) नवं भुजम् इति मौ पुर a | (२) भृमाभां sfa a ge ate | 

(१) तानिति qe नानि। 

` EE 
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wg प्राग्ट्निगोदकच(१)पञ्चिमापरनामभिः। 
शुचिनत्यन्तर(र)स्थं स्तेस्तदात्मसु यथाक्रमम् ॥१४॥ 

आधाररन्धुदत्सखे तदितौयं लोचनवये | 
aaa श्रोचचिवक्षे चतुथं घ्रागतालुषु ॥१५॥ 
पञ्चमं चांसनाभौष ततः पारिपिददये | 
सूलमध्याय्रतोन्यखन्नवधा मूलवगेकौः ॥१६॥ 

ee 9 --- J — mt er, 

कयोः WITT | TATU वच्य माणप्रकारेण॥१२॥ शएचिनत्यन्तरस्थेः-ि कारनमः- 
शब्द् मध्यगते; । तेः -वक्तनामभिः। तदातसु--तत्तत्तलास्थानाकारेषु | Gata 

तत्तत्षड्ङ्गवोजानां क्रमात् एकोकभेककन्युने * ऊ ध्ववक्तायनमः इति 
ऊध्वीवक्तं न्यसेत् | एवमितरेषु | ूर्वदक्तिणोत्तरपयिमापरवक्त घु पञ्चसु तथा 

विधेस्तत्त्नममन्तं रुदिष्टक्रमेणए न्यसेदिति ame) पूजासमये चाव 
हनानन्तरं टेवतायास्तत्तदक्त षु प्रथमकृहटाक्रषट् कं तत्तन्बन्चं : पूजयेत् । एतदुक्त 
भवति - विद्यायाः कुलस॒न्दर्यास््रोणि बोजान्येकंकसुक्तक्रमेण दोघ खरषट कयो- 
जनात् WSS! AAl सम्भूय अष्टाद शसहयष्वत्तरेषु प्रथ मक्ूटात्षरषट कोन(ण)- 

पूजाजपविधिस्तत्प्रारग्मे प्रोक्तक्रमेण कराङ्गवक्तु्रयन्यासं कुर्यात् । तन्मध्य 

दितोयक्ूटाक्षरषट् कोनं(णं) प्रोक्तक्रमेण कराद्गवक्तवयन्यासं कुयीत्। श्रवसानं 

तो यकूट त्तरषट को नप्रोक्षक्रमत्न्य.सत्रयं कुर्यादिति ues 
आधारेत्यादिना aaa मूलविव्याक्तरेस्विभिनेवावरणं न्यासक्रमसुपदिशति | 

aa एकं--एकवारमितिगेषः । एवं दितोयसित्यादौन्यपि वारवाचोनि ॥१५॥ 

पाणिपाददये--पाददये पाददयेच एवं चतुषटयेपि । एकंकस्मिन्ृलमध्यागरेषु fag 

स्थानेषु षष्ठवारं सप्तमं वारमष्टवारं नवमवार' च एवं gata: सह नवधा न्यसेदिः 

ay; एतदुक्तं भवति--अत आधारादिषु नवसु वत्रिकोणाकारेषु fang 
उदिष्टक्रमेण तत्तत्स्थानेषु त्रिभि विद्याक्तर नववारं न्यासं कुर्यादिति । पूजाजपविधा- 

नारम्रमध्यावसानेषु व्यापकान्तमेवेतान् प्रोक्तान् न्यासान् कु्यादितिसम्प्र 

दायः liza 

(१) दच्िणोत्तरपञिमति सा Jo ae 

(२) गचिन; म्ल'तरस्वं म्तः म्नद्रात्ममु इति Ao Fo पार | 

+ पकंकानने दति इति de go पाः | † नववारं इति a go ate | 



१५ 24 | परिवारशक्तिनित्यपूजाचक्रपूजाक्रमादिकयनम् | २५७ 

भाषा सरखतो वागौ संस्कता THAT परा । 
खङ्गरूपा चित्तरूपा रम्याप्यानःदकौतुक्े(१) ॥१७॥ 
एता एकाद ग प्रोक्ता नवयोनिष पूजयेत् | 
वदहिर्टच्छदाम्भोज ब्राह्मा याश्च समर्चयेत् ॥१८॥ 
चतुरखे लोकपालान् शक्तिरूपा स्तथाऽचयेत् | 
इन्द्राग्नियमरच्तोभिवरुणानिलसोामकान् |e 
शानं तदिधिं प्रागादयष्टदि च्वधरोत्तरम् | 
शक्तान्तेरनामभिः प्राग्वत् gata सर्वसिये ॥२०॥ 
चतुरखदयं कत्वा प्राकूप्रत्यगृहारसंयुतम् | 
qaqa व्रत्तयुग्मस्य ' कुर्यादटच्छद्ाम्बुजम् ॥२९१॥। 
चतुस्विपञ्चचत्वारिभागतोनवयोनिकम् | 

HAA तां AAT प्राग्वत् सम्यगयार्चयेत् ॥२२। 

भाषेव्यादिभिः सिडये इत्यन्ते यतुभि; श्चोकेदव्याः परिवार णशक्तोरुटिशति- 
तत्र आनन्दकोतुके-्रानन्दा कोतुका इति च दे शक्तो leon नवयोनिषु- मध्य- 

arated fag कोणेषु प्रथमां दश्मोभेकाद गों च प्रूजयेत् ॥१८॥ तथा-- वच्धमाण- 

प्रकारेण ॥१८॥ शक्तायन्तेरनामभिः--इन्द्रगक्तोत्यादिप्राग्वत्+ सप्ताक्यंन्तै; ॥२०॥ 

चतुरस इयमित्यादिभिवं इत्वन्तेरदयर्दय तुभिः श्रोकंनित्यपूजाचक्रं पूजाक्रमं 
चोपदिशति | aa चतुस्िपञ्चचत्वारिभागतः- वत्तव्यासस्येतिगेषः । चलत्वारेति 
सखातन्वोक्तिः | एतदुक्तं भवति-ठत्तव्यासे wad ब्रह्मसूत्रं क्षत्रा तत् 

पोडशधा विभज्य प्रागादिचतुस्विपञ्चांगेषु चिह्नानि विधाय ag चिङ्धेषु fay 

तियेक् qaad वत्तावमानकं निष्याद्य तेषु मध्वमसूत्रस्य टसिणोत्तरन्तसन्धिदय- 
मारभ्य awaaa पथिमव्रत्तसन्यवधि waza पथिमस्त्स्य 

दत्निणेत्तररत्तसन्िदयमारभ्य ब्रह्मसूत्रस्य पूवस्त्रत्तसन्यवधि सूतरह्यमास्फाल्य 

ततः प्राक् सूवरदलिगोत्तगदत्तमनिद्वयमारभ्य fqn ब्रह्म सूत्र मन्यवधिसूत्र- 
जक ~ = गस णिक ~ eee 

(१) कौतुकमिति ste g- पा०। (वाहृद्पा चिवद्पारम्याया इति ae पुर YI | 

* म॒प्ताच्तयन्तम् इति टौ° पु ure | 

ररे 
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एकाद शखन्त शक्तो AMAR पाश्वेयोः | 

तैव लोकपालान्त शक्तौ दारदयेऽ चयेत् ॥२३॥ 

विशेष एष सामान्यसन्यद चनमस्वक्षे | | 
सप्ता्नर्या वलिं द् यात्प्रजान्ते कुरुकुल्लया ॥२४॥ 

एवं निल्याचनं कुर्यान्चियहोमं gaa दे । 

प्रातः सलिलपानं च कुर्यादि दयात्ससिडये (१)।२५॥ 

चन्द नोभौरकपूं रकस्तुरोरोचनान्वितेः । 
काभ्मौरकालागुरुभिमं गसखेदमदेरपि ॥२६॥ 

दयमास्फाल्य प्रथ मा स्फालितं ब्रह्मसूत्रं सम्प्राजयेत् | एवं छते छत्त्युष्टाष्टासरकं सुसमं 

नवयोनिचक्रं निष्यन्नं भवति | तददहिरषटटलं पद्यं कला तदाद्यं प्राकूप्रत्यग्दारयुततं 
चतुरखदयं Hal तत्र उक्तक्रमेण तां पूजयेदिति ।२१॥२२॥ एकाद शसु-भाषादिषु 

प्रक्तिष्वितिरेषः। अनन्तशक्ति दशमो आनन्दाख्यां शक्तिमेकादशें कोतुकाख्यां 

शतिं च | मध्ययोनेसु Wa: मध्यस्थाया योन्या उन्तरदक्तिणयोः कोण्योर चयेत् | 
प्रथमाया भाषाख्यायाः शक्तेमेष्वयोन्य ्रकोणस्थानां ब्रष्टासुपूजनन्तु सध्ययोनि- 

शक्तित्याचीनन्तरम् | लोक पालान्तगकतो - अनन्त व्रह्म शक्तौ | इारहयें -- परूवैपञ्चिमयो- 
रिति शेषः। एतदुक्तं भवति-पूवहारस्व दचिणपाश्चं इन्दरशत्चिं उन्तरपाश्वं 
अनन्तशक्ति पथिमदारे दक्तिणप्ार्खं वरुणगति उत्तरपार्ं ब्रह्मणत्तिं अन्या 

तत्तदि्तु समचयेदिति ॥१२॥ विशेष एषः-- मध्ययोनेसु पाणयो रित्याययुक्तः । अत 
्रटच्छटे Uy नवयोनिषु च अ्रग्रादारभ्य प्रादकत्नियेन पूजयेत् | चतुरस तु उक्त 

क्रमेण पवार मारभ्य प्रादत्निर्ये नाचयेदिति यावत् । सामान्यं पूर्वोक्तवदित्यथेः ॥ 
॥२४॥ एवं--उक्तप्रकारेण | 

प्रातरित्यादिना Rats ज्ञानसिदुपायसुपदिगति - तत्र faata- 
सिदये-- केवलया wan कुलसुन्दरोविद्यया तिवारजपघचुलुकसलिलपानेन सम्यक् 

ज्नानसिदध्ात्मशटडिःस्यादिति यावत् ॥२५॥ 

चन्दनेत्यादिना सिये इत्यन्तेनाध्यदन स्रोकदयेन साधकस्य पूजारम्भ 
गुणविधानं देवोपूजागन्धद्रव्याणि चोपदिगशति। aa ख्गखेदमदेः - खगस्वेदेः 

(१) Wea उति Ato yo पा०। ५ equal इति टौ° Jo Ute | 

† yada इति टौ° go पा०। 
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~ ~ AD 

अआलिपघ्रगावो HVAT ATM ATAaTAA:( 2) | 

चिच्रभूषाम्बरः सग्वौ जपेदिदयां निशासुखे ॥२७॥ 
~ ~ >+ CON ia न~ 

पूजयेच शिवामेतगन्ध; स्वाधसिदये | 

सर्बाभिरपि नित्याभिः प्रातमाढकया समम् ॥२८॥ 

विजघ्राभिः पिवेत्नोयं तधा वाक्सिद्धये शिवे ! | 
अन्यैरपि च मन्तस्ते विदाभिम्तत्प्रसिद्धाति ure 
प्राग्बल्लल्षवयं AH तदश णं च तपयेत् | 

=> ae + > 

सुगि सलिलंहामं तावत्तिमधुराघ्रतः ॥३०॥ 
= ~ 0 = = & =, 

पाला शपुष्पं विकचरद्टं रविखश्डितंः | 

सिदविया(?)पुनः कुर्यात् काम्यकर्मागि साधकः ॥३१॥ 

देव्या वर्णविभेदेन फलमेटाः समीरिताः | 

विदाखरूपभेदंस्त॒ णु उच्य यघाविधि ॥३२॥ 
9 ~~ ~~~ कणा ~ —— 

सगमदेय ॥>६॥ इहटान्तःकरणः-- टवताहंभावनयेति Ra: । Tats चकारेण । 
निशामुखे इत्याक्ष्यते। wana: - चन्दनादिभिः दशविधद व्ये; ॥२७॥ 

मर्वाभिरित्यादिना प्रसिद्यतोत्यन्तेनादद्येन चैकेन aaa सवनित्याभिरन्य- 

विद्याभिः सवमन्तं य॒ वाक्सिदधिप्रयोगसुपदिगति। aa सर्वाभिः--पोडग- 

भिरितिगेषः ॥२८॥ विद्ाभिः-अ्रन्याभिरिति गेषः । एतदुक्तं भवति--प्रातः- 

सन्याविद्धयावसाने चुलुकनोदकमादाय तन्मध्ये वच्यमाणं माटकायन्व' विभाव्य 

माटकामकारादिक्कारान्तामेकपच्चाप््दन्तरां प्रत्यन्नरं विन्दुमतों तिवारं संजप्य 

पयात् स्वाभिमतां निव्यामनपरां विद्यां aa वा विवारं aaa तत्सलिल- 

मसतमयं भावयन् ward जिद्ाग्रान्तां avaataret टोपगिखाकारां 

ध्वाल्ला तस्यां होमधिया चाचामेत्। एवं प्रतिदिवसं प्रातवि दधतथ्तुविधं 

पाण्डित्यं खात्मन्नानच् निवतं भवतोव्युपह्वरः सम्परदायाय; ॥२९॥ 

प्राबदिव्यादिना साधक इत्यन्तेन य्योकद्येन विद्यासाधनप्रकारमुपदिश्ति | 

तव प्राखत्--लनितावत् | तावत्- तद्द गां गम् ॥३०॥ ASS TATE 

श्रविखण्डितेः- sue: ॥२१। 
(२) मौनमृयुत इति qe पुः पा०। 

eS eR (का = 



२६० मनरमाख्यटोकासहिते तन्वराजें 

वयौमयत्वं विदयाया स्तथा व्यञ्चनसङ्गमात् (१) 

वाच्यवाचकरूपस्य प्रपञ्चस्यामितात्मनः ॥२३॥ 

कारकत्व (र) परात्मत्वममेयच्च' च वे क्रमात् । 
कथयामि ख प्राज्ञं | विधिविस्तरबेभवाः(३) ॥२४॥ 

अकारादिः WAI दश्च तदादिकः। 

यज॒वद् इकारादिस्तेषां संयोगतः शुचिः ॥२५॥ 

तत्निष्पत्तिं शुग प्राज्न | प्रोकतं(४) पूर्वापरक्रमात् | 
विलिख्य योजयेत्पूवे शब्द शास्वानुसारतः ॥३६॥ 

गुणसन्धयाकूग्यजुषां ततस्तेनापरं तथा | 

हद्धिसन््या†समावुज्यादिल्यत्पन्नं शुचेवपुः ॥२७॥ 

तेन वयौमयौविद्याकायेकारणयोगतः । 

आद्यन्चरप्रसूतानि सर्वाण्यन्यानि येन वे ॥३८॥ 
ae 

Zar इत्यादिभि वभवा इत्यन्तेस्िभिः श्लोकं वि ्याव्यासिवैभवादिकं प्रस्तीति | 
ig ~ wz 9 न A पू वक्ते zal c 

तत्र tan वणविभेदटेन- सितां कैवलवाक्सिद्धयं ईत्यादिपूर्वोक्तेन देवोरूपवणे- 
सेरेन ॥३२॥ व्रयोमयतरं -वेदमयत्वम्। विद्यायाः-कुलसन्दया इति शेषः । 

वाच्यवाचक रूपस्य -- शब्दाना अर्थात्मना च ॥२२॥ UTA awa तकलष्ट्म् | 
्रभेयक्ल'-टेणकालाकारेरनियन्वितत््वम् ॥२४६॥ 

9 A ध a et 

अकारादिरित्यादिभिवे इत्यन्तखतुभिः श्रोकविद्यायाः प्रधमक्टस्य वाग्- 

मयस्य त्रयोमयत्वसुपदिगति । aa एतदुक्तं भवति-- सामवेदस्यादिभूतमकार 
qaqa wea टस्यादिभूमकारम् | उभयोरप्युपरि यज्केदस्यादिभरूतमिकार' च 
विलिख्य पूरवेणाकारेण (उ) इकारयोगात् गुणसन्ध्या एकार' उक्तरेखेणाकारेण 

तेनेव एकारेण चोक्तप्रकारेण ठदिसं््या caw च निष्ादयय एवं त्रयोप्रथमान्तर- 
निष्यन्नत्रादेकारस्य त्रय्याः प्रथमाक्षरत एव उपरितनयोर्तरसन्दर्भस्य बोजाङ्करवत् 
तषां कारणत्वात् तन्मयत्वादेकारस्य च त्योमयत्वमुक्तमि ति ॥२५।२६॥२७।३८॥ 

ee ees 

(१) ase sfa Ho Yo ge | (२) कारणं पगात्मच्चममे इति सो Jo पा०। 

(३) विचिदा मन्ववैभवा इति yo go ate | (४) प्रोक्तामूद्वधरः क्रमात् इति मू° go पा०। 
* गुणमद्भया इति ate go qo | t वडिसंन्ना इति Glo go qo | 
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मध्यमागंगतप्रागा व्यञ्जनादेस्तु ASAT | 

प्रात्कारगकायंत्वयोगादाचकरूपकम् ॥२९॥ 

तदगेकरसायोगा भृतादित्वेन बाच्यता | 

इति वाचकवाच्यत्वरूपादिष्वात्मतादिता ॥४०॥ 

परारूपं ठतोयेन विं ग(तो)कोक्तं विकात्मकम् | 

एवमेषा विप्वमयौ विदारूपभिदाः शुभाः ॥४१॥ 

प्रचिगादया बाक्खरूपा दितौया वद्किरौरिता। 
विन्दुसर्गात्मनोरेक्वरूपा सात्वावयोवपुः# ॥४२॥ 

— eg धा res जा 
Seed 

ageafen उदिता इत्यन्तेन द्रोकदयेन विद्याया विशि्टसन्दभरूपं 
तयोमयत्वमुक्ा अ्रगेषणश्ब्दानामगेषार्घानां चानोन्यव्याप्भिरूपतां विद्यायाय 

एेक्यमुपदिशति | तत्र एतदुक्तं भवति- विद्याया दितोयान्रगतककारलकार- 
यो मध्यं व्यच्जनामाटकादिभूतत्वात्ककारस्य पञ्चभृतादिम्त॒तौयखर्डस्य तस्या 

Hala व्यञ्जनस्य ज्ञेयरूपक्छ' रचां Wawra विसजनोयस्य ज्ञाट रूपत्वं एवं 
ज्नाठज्ञानन्नेयरूपतरिकावमकविश्वासकत्व मस्यास्तुतोयखग्डस्याप्युक्तभूतप़थिव्यक्षरा 
तमकत्वाल्लकारस्यचेवमादिग्रहणवनलादगेषः णब्टःगेषः पञ्चभ्रूतात्कोवाचवाचकरूपः 

प्रपञ्चश्च एवमभिन्ररूपोऽनया विद्यया व्याप्त इति ॥२८॥४०॥ 

परारूपमिव्यादिना aaa ya विद्यायाः प्रथमदितोयाक्तरव्यात्िसुप- 
fe ठतोयान्नरव्याघ्यादिकमुपदिगश्ति। aa—uaca भवति- प्रागुपदिष्टतिंः 
शिकाख्यागमप्रोक्तपराविद्यारूपत्वात् ( ब्रस्याविद्यायाम्ततोवखणर्डस्य तस्यास्त तोकं 
व्यञ्जनस्य Wea चोक्तन्नानरूपत्व' विसजनोयस्य wae च, एवं 
ज्नाटज्ञानज्नेयरूपत्रिकात्कविष्णवात्मकत्व मस्यास्त॒तोयखण्डस्याप्यु क्तमिति) एवमस्या 

विद्यायाः व्रिभिःखण्डस्वि प्रकारतोऽगेषविण्वात्मता प्रतिपादिता । एवं रूपतोभेयतवं 
च सुप्रतिपादिततवादुव्यक्तं † तन अनया विद्या नासाध्यमस्ति मर्तृमम्प्रदायतः 

साधकस्येत्वयः । रूपभिदा- रस्या विद्यायाः खरूपभेदान् WTA: ॥४१॥ 
श्चि रिव्यादिभिरात्मिकादत्यन्तेस्विभिः ata: सकनलतेपुरविद्यारागिकन्दभूां 

मंङ्तविव्याख्यपरमरदम्यभूतां विद्यामुपदिगति-तत्र शचिरादयया वाक्सखरूपा 

* ( ) एतदनतगतौगन्यः ate J नान्ि। + atta इति Zto पुः a | 
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तेन वौजेन बिप्वात्मरूपा सा सम्बगोरिता | 

बनं ढतौवमाख्यातं मायया खेन वा युतम् ॥४३॥ 

एषा वेपुरकंटा स्यात्सङतेति निगद्यते | 

MSA AST यदोषगुणतेजस्वयात्मिका ॥४४॥ 

अस्यास्तु मध्यमे वौजे रसाप्राणनियोजनात् | 

वाच्यवाचकरूपात्मा प्रपञ्चस्य हि कारणे ॥४५॥ 

aaa हत्समायोगात् विकविष्वात्तोदिता | 

SALAMA जङ्गमा स्थावरा HAT ॥४६॥ 
एकद्रादिसमायोगाद्याञ्जनानां तथा विषु | 

ज्ञातुः न शक्यते संख्या विद्यानां परमेभ्वरि | ॥४७॥ 
~~ ~ - = ~ ——_- —- = on oo 

WAAL वाम्भवाख्या इाद्णखर विग्रहा । fata वद्धिः --सकनमाटक्राक्तर- 

कारणभ्बूतविन्दुविसजंनोये क्यरूप शिव शक्तया क तुेस्वरः ॥४२॥ तेन बोजन-- 
तुर्यस्रूपेण | विष्वाव्मरूपा सा--प्रतिपादितशिव शक्तिरूपेण चतुथंसखरेण सा विद्या 

विश्वातरूपा WHA: । वनं ठतोयम् - कैवलच्चतुदं शखरास्तुतोया विद्या । 
मायया खेन वा - विसजनोयेन fare Faas ते पुरकन्देति सङ्कतेतिचास्या- 
fara: संज्ञेति । तत्र कन्दवत्कन्दत््वम् । wal विव्यायास्विषु खर्डेषु वच्छ- 
मारेकदयादिव्यज्जनयोगसम्भृतानामसद्वयानां तेपुरविद्याराशेनां सूलभूतेत्यथेः | 
न्राटज्नानन्नेयदोषगुणतेजस्वयालस्मिका । एतदुक्तं भवति- ज्ञाटन्नानन्नेयात्मत्वेन 

वातपित्तश्चेमरूपत्वे नाग्निसूयंसोमात्मकतेन ate fed  amatafasa 
देति ugsn 

स्या इल्यादिना Tass श्रोकदयेन अ्रस्याविद्ाया मध्यमे ककारः 

नकारयो गादुपरमे सकारयोगाच प्रागुपदि्टां सव्यास्ि तिखण्डेषु हकारसकार 

योगात् व्याभिवासनां चोपदिश्ति। aa अस्याः सङ्केतविदयायाः कारणेति 

सखातन्तोक्तिः | कारणतेत्यथः।२५॥ तिकवि्वातता- ज्ञाटज्ञानज्ञेयातरूपविश्वा- 
aati ay—faa कूटेष्वितिशेषः। जङ्गमस्थावरात्मता। एतदुक्तं भव्रति। 

तषु fay वोजेषु प्रत्येकं भकारसकारसंयो गात् अस्या सङ्केतविद्याया जङ्गमख्ा 

वरात्मत्ववासनोक्तं ति ॥४६॥ 
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एवं साऽनन्तविभवा तां fava वदेत् कथम्(१) | 

तथापि भक्तसन्तागदहेतोः काञ्चन वचमि ते ween 

आयुर्लच्छीकौतिभोगसीन्दर्यागेग्यदायिका | 
पेडिकामुण्छिकन्नानमयो सकलसिह्दा ॥६६॥ 

विद्यायाः कुलसुन्दर्या हंसयोगात्तिषु क्रमात् | 

विजयाख्या महाविदया विप्वसंचागतत्परा ॥५०॥ 

हत्समायोगतस्तेष जोवाख्या विग्वचिन्प्रयौ | 
दयोनियोजनात्तेष जायते (सा) AIT: ॥५१॥ 
हदादिस्त्वन्प्रयौ विद्यया हंसादिमन््रयो मनुः | 
तष॒ दाहसमायोगाद्विष्वाख्या बिप्वपिग्रहा ॥५२॥ 

--------- - =-= =-= -_ ` ---- ` -- 

एकदेत्यादिना Bina तस्याः सङ्कतविद्याठा एकद्यादिव्यञ्ननवोगादिना- 

ऽसङ्प्रातरूपत्वसमुपदिगशति । तत्र एतदुक्तं भवति तस्या; सङ्तविद्याया स्विषु- 

खण्डेषु दितोयलतोय विधुरं प्रथमे वा प्रघमद्टतोयविघुरं हितोये वा प्रमदितोय- 
विधुरं ठतोये वा तेष्वन्यतमविधुरमितरयोवां समस्तेषु वा कादिक्तान्ताक्तरागां 

प्रविं शत्सडनयाकानां क्रमव्युक्तमापक्रम एकद््रादिसमायोगात् या विद्याः 

मंभवन्ति तासां संख्याखरूप ज्ञातु वक्तुः वा न कनापि शक्यमिति ॥४७॥ 

एवमित्यादिना सिदिदा इत्यन्तेन स्लोकदयेन उक्तवच्यमाणास्वपुररतरभूता- 

धिद्याम्तवनसुखन प्रस्तोति। aa सा--सद्भतविद्या। तां - एकद्यादिसग्भृताम् | 

sagem विद्याः । काञ्चन प्रधानभूताम्। रेदिकामुषिकन्ञानमौ इत्यत्तया 
अममो चोनतदयप्रतिपादकविद्याभ्योविरेषयति use 

विद्याया इत्यादिभिः स्मता इत्यन्तः पड़ भिन्चोकंरेकादगविद्याखरूपोपदे गं 
मम्भुयोक्तानां तेपुररन्नभूलानां विद्यानां agufanad च करोति। aa एतदुक्तं 
भवति-कुलसन्दर्यास्िषु वण्डपुपरि प्रत्येकं हकारयोजनादिजयाख्या सवपा 
मेदिकासुमिकन्नानप्रदानात् Baraat faa ॥५०॥ तपु हकारमपास्य तत्र सका- 
रयोजनात् विखयचेनन्यरूपिणो (वोजा) जीवाख्याविद्या ॥५१॥ तेषु तत्र हकारपृ - 
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gaa शक्तिपुटिता विद्या विप्वविमोहिनो | 

वेचराम्बरसोपितमायाभ्यां पुटिता तु सा ॥५३॥ 
दिपुराखतसंज्ञा सा सर्वाप्ययन(१)बिग्रहा | 

मायाया मोहनो प्रोक्ता तन््रध्या ल्लोभिणो मता ॥५४॥ 

तदन्ता क्रोजिदोष्याता बातादिश्यान््रहोदया | 

वयोद्भेति कथिताविपुरा(रिनम)विघयः स्मरताः ॥५५॥ 

आसां क्रमविपर्यासजाताविदाष्टसप्तिः । ` 

तासां विधानं ते प्रोक्तमशेषं लल्षसागरे ॥५६॥ 

सम्पत्करोति काप्यस्ति विद्या साऽचिन्वेभवा | 
तां वच्य खग देवेशि | साधकाभोष्टसिद्वये ॥५७\ 

कूटेषु Waa ह कारसकारयोरधस्ताटन्त्ययोव्यंज्ञनान्तेरेच फयोजनात् विखमयो 

विश्वाख्याविद्या ॥५२॥ केवलक्रभे सुन्दयास्ि खण्डानि प्रत्येकं EA खाभ्यां yeaa | 

सा विश्वमोदहिनो विद्या॥५२॥ पुनरपि तस्याएव Ba खा(ल्ले कार)भ्यां पुटनात् तिपु- 

राग्रताख्या विद्या ॥५४॥ तच्छन्नानात् सवेलाभात् (संयोग) संपोषणविग्रहा | तस्याः 

HAGA प्रघमकूटमपास्य ततर Ea खायोजनात् मोहिनोनासविद्या। तथा- 

मध्यमखण्डमपास्य तत्र हल्ञे खाया नियोजनात् afta विद्या । तहत्- 

चरमखण्डस्थाने ga खानियोजनात् क्तेदिनोनाम विदा । पुनस्तस्याः कुलसुन्दयीः 

प्रथमखण्डमपास्य तत्र अकारयोजनात् महोदयाख्या विद्या | एवं त्रिपुराकन्दाख्या 

सद्घेतविद्या तदुवकुलस॒न्दरोविव्याभ्यां समेता विजयादिकामहोदयान्ता कणादश- 

विद्याः सम्भूय तयोदशविदयाः टि पुरारताख्याः समोरिता इति ॥५५॥ 
आआसामित्यादिना श्लोकेन तासां तयोदटशविद्यानां पञ्चविंशतपटलोक्तक्रमाप- 

क्रमव्युत्क्रमयोगान् प्रत्येकं षट्भदतः सम्भूय अष्टसप्ततिसङ्याता विद्यास्तासां 

प्रपञ्चितं विधानं लक्तसागराख्यागमे समुपदिष्टमिति चोपटिशति ॥५६॥ 

संपत्करोत्यादिभिः समसुत्रयेदित्यन्तेनेकादभिः श्चोकैस्ततप्रस्तावपूवैमन्व्थ 

संज्नमम्मत्करोविव्योपदें तद्यानोपटृशं तदिधानोपदेशं पूर्वोक्ता्टसप्तिविद्याना- 

मुपाम्तिक्रमं च करोति) तत्र प्राणोरसामरुहङ्किसखयो गादादयमोरितं - ककार 
2 i a 

(१) प्यानयप्तिटौ° go पा०। 
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प्रागारसामरुद्रद्धिसखखयोाग।दादामो रित(ग)म् | 

वातेन च चग्साभ्यां दितीयमपि पावति ! ॥५८॥ 

हं सह्द्रनमायाभिम्तेतौयं परमेप्वरि | । 

ua चिवर्णा सा विदा विधानं चाय कण्यते Well 

ततौयवौजेनाङ्गानि दौघेस्वरयुजा क्रमात् | 

कुर्यात्कराङ्गयो : प्राग्वदित्य ध्याये तां ततः ॥६०॥ 

दाड्मौकेसरप्रव्यटेहवासाविभृषगाम् | 

Aquat विनयनां प्रमननसयं रवक्तकाम् ॥६१॥ 
रलाभिषेकसम्पत्रामष्टपवाजमध्यगे | 

fan स्वम्तिकासोनां करुगानन्दमन्दिराम् ॥६२॥ 

प्रवालान्नखजं रतचषक रलपृरितम् | 

पुम्तकं च वर॑दं) हम्तदेधानां सवमङ्गलाम् ॥६३॥ 
य्रकारादिसकारान्तपाडगशवयकल्पित | 

कुलासने इलन्नाणमध्ये तद्िद्ययाऽन्विते ॥६४॥ 
— --- rr जाः 

लकारग्राकारदकारविन्दुभिम्तसम्याः प्रथमं कूटसुक्रमिति यावत्। अत 

्राकार $कारयोगुणम fara भवति । वातेन च चरस्वाभ्यां दितोयम् 

ञ्रकारएकारविन्द्भिदितोयं कूटम्। यत्रापि वदिमन्िनं भवति ॥१५७॥५८॥ 
हंसहद नमायाभिस्तुतोयम् ` हकारमकारग्रौ कारविमजनोयेस्तुतोयं कूटम् । परमे- 
प्बरोति टदेवोमम्बुधिः ॥५८॥ कराङ्गयोः--कराङ्गन्यामयो; | विन्दुगुक्तेन eat 
qa ठतोयवोत्नन कुर्वादिव्यवः। इवय वन्यमागप्रकारेण ॥६०।६१॥ afer 

कामोनां-खमस्तिकमंज्नकेन ्रामनन स्थिताम् । afeufafa स्वातन्ोक्तिः-- 

मन्दिरिमित्ययः ॥६२॥ करेषु दत्तिणोरध्वादि वामाधरान्तं धार्याणि cana 
HMA wes अकागदिमकारान्तपोडगव्रयकल्पित-- अ्रकारककारयकारोपक्रम 

विसज्ञंनौयतकारमकारादमानत्िरेखा मवत्र॒त्रिकोणक्लछपिः ama fae 
इलाद्िद वा्नादिगब्दायप्रपच्चविग्रद्रा परमा शक्तिः स्थितति। गक्तिसन्तेषु परमो- 

Cat: मम्प्रदायायः | कुन्ासनं नाम एवं विगि्ट' चक्रं विकोाणम् | तद्दिद्ययाऽन्वित 

२४ 
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समावाच्याष्यसङल्यपृषै तामचयेत्क्रमात् | 

मध्ये विकोगकोगेष् रतिप्रौतिमनोभवान्(म) ॥६५॥ 

(१)अग्रादिसव्यगास्तद्दष्टपवेषु मातरः | 

चतुरस लोकपालान् Ua wal: समचयेत् ॥६६॥ 
विधानमष्टसप्रत्या(र) इति सम्यक्समौरितम् | 

वलिद्ययं च हामं च प्रागवदन्यत् समुच्नयेत् ॥६७॥ 

चतुर्ग गचतुधों शससमाननियोजिते | 
ब्राद्नीरसवचादग्धे गतं सपिस्विभिदिनेः ॥६८॥ 

--तदिव्यया afea 1 एतत्कूलामन विशेषणम् ॥६६॥ AAR: प्राग्बत् ॥६५॥ 

सव्यगाः--वामावतंक्रमेण। तदत् अ्रग्रादिवामावतंक्रमेण। बअष्टमातरः-- 

AMIE: प्राग्वत् | Nat: — शक्तिरूपान् प्रागादि खि तानित्यथः॥६६॥ ALATA 

विद्यानामितिशेषः । अर्टसप्घतिविधानां विद्यानाभमेतदेव विधानमित्य्थः । बलिदयं 

्द्यन्तयोरितिशेषः। होमं नित्यहोमं प्राग्बत्। एतदुक्तं भवति - पूजादौ 

MEMAT AAI उुरुकुघ्लासप्तात्षयां च प्रोक्तक्रमेण बलिहयं car 

नित्यपूजाक्रमतो होमं कुर्यादिति। अन्यत्-च्रायन्तयो मन्वाणां बोजहयसपा- 
्षरोयोजनादि | आसां निव्यसपर्याचक्रविरचनाक्रमो यथा--प्राकप्रत्यक्दारोपेतं 
समचतुरम्रदयं विधाय तदन्तरषटदलं ua विधाय तत्करिकायां यधामानं 
समव्िरेखां योनिं विधाय aa प्रोकक्रमेण प्रोक्ताः wat: पूजयेदिति ॥६७। 

चतुगुणेत्यादिना कविरित्यन्तेन श्रोकदयेन ब्राद्मोष्टतोतूपादनविधिं तेन waa 
मूकस्य वाक्सिदिप्रयोगं चोपदिगशति - तत्र ब्राह्मीव चे गुरमुखादवगन्त्ये | 

सपिः- टतम् । एतदुक्तं भवति-सम्पादनोयष्तमानस्य चतुगुणं ब्राह्मोखर- 
ममानं छतमानचतुयोांगं वचामानं छतमानसमानं alt, एवसुक्तमानक्रमेण 

चत्वारि संयोज्य त्रिभि्िनेखं cima सम्पाच्य चिक्रणद्ठतभार्डे संशोध्यावतायें 
शिशिरे तस्मिनच्यमाणमालकायन्व' रजतपट विघाय क्रतप्राण प्रतिष्ठं तद्यन्मस्मिन् 

षते fafaa कुगदूवादभष्वन्यतमेन pi dang सविन्दुकां माढकामयुतवारे 
=-= == a eee eee 

(१) ‘salfeaaal इति Ho qe पा०। (२) विधानमेपुख इति ate go ate | 

* ब्राह्मी चएतिदटौ° go gro | 



१५ग पटले |] प्रतिवारदवतादयपूजादिकथयनम् | २६७ 

सयन्वं माठकाविदयाजप्नं त्वयुतमाद् रात् | 

दिनणोविलिहेत्प्रातरब्दान्प्र कोभवेत् कविः wee 
~ 8 

शिवोऽम्बिका कुमारश्च बविधिविष्गम्तधा TAT | 
~~ > 

कुवे गार विचन्द्रारन्ञागुरुसितसारयः ॥७०॥ 

बारेशाम्तेष॒ वारेष तांस्तु तदिनविदयया | 
~ Ce ~ 

नामसप्ता्तरौयुक्या पृजयेत्तपयद् Aq ॥७१॥ 
AC = o~ 

वणां षधिसमुत्य न waar afaaa तु । 

माटकान्याससडितं WIAA मनुम्(३) WORM 

विशेषतो महौपानामार्तानां च fafa चरेत् | 

तेन ते सुखिनोभूयः सान्वया यावद्ायुषम् ॥७३॥ 

जपित्वा पञ्चात् प्रोक्तविद्यासखन्यतमां(च) तत्मं ख्यं जपित्वा qufad fafaa कचि- 

चिसन्व' mand विद्यया च समचयेत् | प्रातः प्रातः माटकाविद्याभां विवार 

मभिजघ्ं निष्कत्रयमानं acud लिहतः संवत्सरात् प्रोक्तफलसिडिरिति॥६८॥६८॥ 

शिव इत्यादि इहनदित्यन्तेन ्रोकदयेन् अ्रकौीदिसप्तवाराणां प्रतिवारं देवताः 

हयं ततपूजादिकं तत्प्रयोजनं चोपदिशति। तत्र रमा- लच्मोः। आरः 
wast सितसोरय इति सखातन्वयात् । सितसौरोत्यथः | सितः- शुक्रः ॥७०॥तेषु 
सप्तस्वकांदिष्विति शेषः । तान् - ata दहिविधान् । तत्तदिनजविद्यया- 

तत्तदिननित्याविद्यया | नामसप्तात्तरोगुक्तया- तत्तत्राम तदन्ते च BATA 

VAG: | इनेत्- जुहयात्। तन arfsenfate: स्यादिति शेषः । एतदुक्त 

भवति--अरकादिषु मधमु वार्षु प्रतिवारं प्रोक्तान् दिविधान् वारणान् प्रोक्क्रमेण 

हो दौ तत्तदिननिव्याविव्यायुक्तेन म॒प्रात्तवंन्तेन तत्तन्नाममन्वं ण तत्तन्मर्डले TST 
तपण्डोमादविना वाल्छितसिदि रिति ioe 

वणौ पधोल्यादिना यावदाग्ुषमित्यन्तेन श्चोकदयेन वच्यमागविद्यया माटका- 
वणौ षधिभम्मना मातृकायन्तलेखनप्रागप्रतिष्ठापुरःसरं विद्यामातृकाभिजपतन 
विद्यया समेता मानुकया वच्यमाणमातृकाक्तरस्थानषु क्रमेण AAT: ANA 

सवापद्भयो tar भवति मर्वेषामिल्युपदि गति ॥७२॥७३॥ 
— ——— 

(३) waa A इति dro पुः पा०। 

a — —_ —— ~ - 
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रेषु व्याधिष meas तु मण्डल । 
नवकोट नव प्राक्तान् राहकतुसमन्वितान् ॥७४॥ 

मध्येन्द्रयमपागौन्दुवद्िरक्नोऽनिले(ख)परे | 

MS तास्तेयंजत् सद्य मुक्नगोगः सुखौ भेत् ॥७५॥ 
ग्रहार्तिष॒ रिपुक्ेशे दुभिन्ने fafaa तधा | 
JAM HAVANT कुर्याद्क्राचनादि कम् woe 
सम्पूज्य तद्विदां सम्यग्ट दादा खणमस्बरम् । 
तेन सर्वापद्न्म् क्तः सुखो जोति भूतले ॥७७॥ 

ब्रहि मे माटकान्यासं तदन्तं परमप्रवर | | 

कथयामि दयं Asa aca तत्पटलेःखिलम् yor! 

इसवदौर्घस्रद्रन्द्रपुटितैः षर्टवजिंतेः | 

कुर्यादङ्गानि षड़ वगः पञ्चपञ्चद शाच्तरेः WOE 

क्रुरेष्वित्यादिभिभ्तले इत्यन्तेखतुभिः स्रोक नवग्रहपूजया विपत्तारणसुप- 
दिशति । तत्र -एवं--अष्टाविंशपटलवच्यमाणप्रकारतः । मण्डले नवको - 
गते - तत्तन्मण्डले इत्यथः ॥७६॥ मध्येव्यादिना ग्रहाणां वच्यमाणं दिग्विभागं 
स्मारयति | श्भाशभक्रमात् । तान्--नवग्रहान् । तेः उक्तप्रकारेदिननिल्या- 

सपतात्रोमध्वगतेनवभिनाममन्तेः॥७५॥ तिविघ इत्यस्य उत्पाते इत्य व्रान्वयः॥७६॥ 
तद्विदां - विद्याविदाम्। गां -घेनुम्। तेन -अच्वनादिना। एतदुक्तं भवति 
प्राकूप्रत्यक्दक्तिणोदगग्रे्तुभिः qa: समान्तरालं नवकोछानि निष्पाद्य तेषृक्ल- 
क्रमेण नवग्रहाणां अरष्टाविंगपटलवच्यमाणानि मण्डलानि विघाय aa aufea- 

निव्यासप्तान्नरो मध्वगतस्तत्तत्राममन्तेनवभिः प्ूजातपण्डो मादिना तहिद्याविदां 
मम्मूजनखणणीदिदानन सर्वापद्भयो विमुक्तः सुखो भवतोति ॥७७॥ 
a होव्यादिमिन्येदिव्वनतैरष्टभिः श्लोकं माढकाषडङ्कन्यासादिकं माटकान्यासं 

चापदिगति। aa त्यन्त -- माहकायन्वम् । दयं - न्यामं aa च। अदय 
अस्मिन् पटने। तत्पटले--माटकापटले। अखिनं - अ्रन्यदितिशेषः ॥७८॥ 

हस्वेत्यादिना इलयमिव्यन्तन विपादाधिकन एकेन Ala एतदुक्तं भवति - 
स्वर्णु- ऋक् इति चत्वारि पणटाक्तराणि | तदजितेरन्ये दादशभिः अदेउप- 



१५१ पटल माटकान्षरविनासयन्तनिमाणादिकथनम् | २६९ 

SCY मध्यतः MATA: षरटविग्रहाः | 

कराङ्योाविघायेव्य' चादिन्नान्तान्नगाणि वे ॥८०॥ 
भाले वक्ताहतो नचश्रोतनासाकपोलतः | 
ओट॒न्तगिराजिद्वाखेकणो विन्यसेत् खरान् ॥८१॥ 

करयोः पाथोन लमध्यसच्िष्वयाग्रतः | 

विन्यसेचतरोवर्गान् पञ्चमं पाष्वपृष्टतः wee 
नाभौ दि च विन्यस्य व्यापकान् टदणशघातुपु | 
त्वगरूङमांसमद्ाऽस्िमञ्जाशक्रान्तगामिष् ॥८३॥ 

प्राणण्रक्यात्मसु तघा न्यसेट्वं समाहितः | 

द्यस्पशिनां तेषां स्मरन् धातुष चिन्यसेत् ॥८४॥ 
घवा हदये स्कन्धयुगे च चिककन्तयोः | 

(१) द याधस्तघापादजटर वदने न्यसेत् ॥८५॥ 

a इति पड़ भिदेः. श्रा ऊ णे ओ अः इति dada षड्भि 
सविन्दुकः कचटतपवर्गान् पञ्चपच्चान्नरान् यादिकं दशाक्षरं वगं च मविन्दुकान् 
तान् wana पुटितान् क्त्वा तेः uefa: त्रन्ततो जातियुकरैमन्तंः; 
क राङ्गन्यासं कुयादिति ॥७८॥८०॥ 

ग्रादिक्तान्तेव्यादिभिः न्यसदित्यन्तंः पादादेः पञ्चभिः aes माटकान्नर- 
विन्यासन्रममुपदिग्ति। aa मूनमध्यमन््वोः। मूलमन््यारितिदोःकूपरयोः, 
मध्वसन्ध्योरितिमण्िविन्धाद्गुति सूने चोचेत, पादयोस्तु मृलमध्यगब्देन कटो जानुनो 

उच्येत । ततर मध्यसनिदयमिति wigan saa. पञ्चमं वगमिति- 

TE: ॥८१।८२॥ व्यापकान् - वण्णनितिशेषः। यादिन्नान्तानां व्यापकत्वं तषां 

धाल्रादिखरूपत्वात् Ss प्राणगक्तयात्मसु ` प्राणणक्तप्रात्मानोापि धातुत्नय्यन्ते। 

तषां - धातूनाम् । दितोवायं ast धातूनित्यघः ॥८६॥ ब्रघवा--पक्तान्तरे । 
fam अ्रपरगतः हदयादम्तपादाग्र' हृदट्यादि इस्तय्ोरग्रावधि पराग्णन् सकारं 

हृदयादिपादवुगाग्रावधि wanda दकारं च न्यसेदित्ययः॥८५॥ 
a ee च ज = -- -- Se ~ ~ - -----~ ` ~ -7ाः ~~~ ~~~ ~ -~~--~- --~----~--- ~----~ A ~ ~ 

(2) छद्रयाद्गम्तपाद्रागरं जर Ble पुः पाः | « विकणपरगनं इति टी पु: Gite | 
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हत्तद्वा्वतं चाटपतमज'(र) महोपरम् | 

विधाय विलिडन्प्रध्ये हसदहद न शकिजम् ॥८६॥ 

कूट' स्वरान् ेशरेष वर्गान् पवेष॒ चालिखेत् | 

पञ्चपञ्चा्च रोपितान्(2) दारुचाम्बुनि fea च ॥८७॥ 

खरेष्वपुनसक्तानि पञ्चान्यानि तु परञ्च वे। 
सव्यञ्चनाव्यञ्जनत्वभे द ताऽभूट्द्विरन्वयः SEI 
सवाताग्निधराखेन शकिस्तत्पञ्चकं भवेत् | 

अन्यान्येकादणश fra | सथिमावादि सम्भवा ॥८९॥ 

उत्तदयेत्यादिभिवितन्वत इत्यन्तः सप्तभिः स्रोकेमीटक्रायन्तनिम्पीणं 

तदहिनियोगं तत्फलानि चोपदिश्ति। aa हंसहृदनशक्तिजं कूटं हकार- 

सकारग्रोकारविसजनोयेः संहतेरेकं कूटात्तरम् ॥८६॥ स्वरान् कंसरेषु-पोडश- 

स्वरान् केसग्षु प्रतिदलमृलं इन्दणोलिखत्। वर्गान्--कादोन् पञ्चपञ्चा- 
aida वगानित्यन्वयः | सपेतिशेषः । दावाम्बु -ठकारवकारो | fea ठकार 

fafeq वकारं चालिखदिति केचन कथयन्ति) तदस्माकं नाभिमतम् । 

उभयमप्यष्टसु दिक्ञ॒लेष्यमित्यस्मतसम्प्रटायाध; ison अपुनसक्तपञ्चस्वराच्षराणि 

वच्यमाण्णनि ava दले लिखेदित्यघेः। अन्यानि तु पञ्च॒ वे- अन्येषु 

सपसु दलेषु पञ्चपञ्चाक्तराणि लिखितानि वे इति डतौ। सव्यच्छना- 

व्यच्ननत्वमेदतः- स्वराणां स्ितिदिविधा व्यज्ननाश्िष्टा एका सख्यं राजते 

इति सरणब्ट्निर्वाहात्। waa चापरा तेनाष्टदलकेसरयोदिंरन्वयः। 
एतदुक्तं भवति- स्वरेषु वच्यमाणान्यपुनरुक्तानि पञ्चाच्राणि अष्टमे दले विलिख - 

fefa| तव्रा्टमे ca पञ्चात्तरलेखनन्तु way सप्तसु दलेषु पञ्चपञ्चान्नराणां 

लिखणितत्वात् । एवं व्यञ्ञनसहितत्चन व्यज्जनरहितत्वेन च खराणां हिधा 

स्थितत्वात् wa ददिरन्वयो भवति ॥८८॥ सवाताग्निधरासखेन शक्तिः- रकार 

इकार -उकार-विन्दुसहितो विसजनोयः। तत्पच्चकं --अ्रपुनसक्तस् रा्षरपञ्चकम् | 
एतदुक्तं भवति--ब्रकारइकार-उकार-विन्दु-विसजंनोयान्षराणि सखरेष्वपुन- 
रुतानि । इतराणि तषामेव सव्दोघादितः सम्भूतानि चत्वारि षणढाक्नराणि 

¬ -् ` ` ~ - i -- क tg 

(र) gh Walaa चाप्मुपय उतिमू° पु पा०। (३) वर्णान् वादौविदिचुचति qo go पा०। 
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पतयन्वस्य मध्यस्य नाम क्रत्वा प्रयाजयेत् | 

may ड स्प्ररेदिन्दु विम्बम्ध सवसम्यदम् ॥८०॥ 
अभिषेकाड़ारगाच्च पृजनाल्लोहकल्पिते | 

स्थापनाट्ख्हदेणादौ यन्व' सर्वाथ॑सिदिदम् ॥८१। 
Uda WAR द्उताः सकला Ald | 

स्िधिं फलदानं च साधकानां वितन्वते ॥<२॥ 

अकाररहितरेफलकारेण विभक्तरूपाणि | तन तषां पञ्चानामेव स्वश्षु प्राधान्य 

मन्यान्येकादशाक्तराणि सनिमात्रादिमम्भृतत्ात् पुनरक्तानोति । यन्वविरचना- 
क्रमो यथा- स्वाभिमतमानेन wan दत्तं क्त्वा तदहि एकाङ्गन्त- 

मानेन sd कत्वा दितोयदत्तव्यासाइमानन asfea दत्तं क्त्वा तटन्तर- 

venta दिग्विभागेन क्त्वा तदन्तः ANTI च ममरान्तरालपोाडग- 

रेखाभिः dena कत्वा तद्रहिग्काङ्लमानेन चतुधं ad विधाय तम्य 
AFA वहियतुरखमेकं TAMIYA कला कणिंकायां हकार- 

सकार-ग्रौक(र--विसजननोवोपेतां ग्तिप्रमादाख्यामेकान्ररूपां विद्यां इकार 

मकारान्तरालस्नामवतोमालिख्य कशरस्थानषु पोडगशस्वग्रादिप्रादत्तिणखेन पोड- 

णशखरानालिख्य वदिरटदलेपु बअग्रादिप्रादल्तिण्यक्रमेण कचटतपयणादोन् पञ्चा 

aud मप्तवगान् सप्तसु zag समालिख्य aa Ts a श्रः इति carat 

समालिख्य aqasud वद्धिरषटसु feq प्राग्वत् टकारवकारौ वदरी समाः 

लिख त्- सर्वाणि प्रोक्तान्यन्नराणि कणिकास्थान्नरमन्तरण मविन्दृन्यालिखं- 

दिति ॥८८॥ एतदू- यन्मितिगेषः ।८०॥ नोह कन्पित - यन्त॒ इतिशेषः | 

पृजनादिव्वस्यान्तनानयः। स्थापनात्--यन्तस्यतिश़षः। ब्रादिगब्दोग्रामादि 

विषयः ॥८ १॥ 

एतद्यन्स्यव्याद्िना waa सकनलद्ेवताचक्रप्रतिद्ठासु इहमरजताश्ाणा- 

मन्वतमेन कत पटर यन्वसुत्कौय मध्ये afaasifa नामात्नरोपितं मप्राण- 
प्रनिष्ठं माममात्रमभ्यचितं नन्नजप्तमाटकं waa तच्वित् ye सुपूजितम् 
संस्थाप्य तन्मध्ये मकनदेवनावरं स्थापयेत् । एवं क्त तम्मिन् at तामां 

देवतानां स्फुरणं ममोचानं भवनि। स्थापवितुमनोपिलफनं च सम्धवनोव्युपदि- 
रति ॥८२॥ 
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विद्यां तान्तु aga जड़ोघ्ृकोऽतिपातकीौ । 

निलयणोजपपूजायेः काले मत्समतां AST ॥९२॥ 

जिद्वायामन्नराण्येतान्यसक्लद्धावयेद्धिया | 

nfavifasareta(2) युज्यते वाग॒मिभिजंनेः ॥<४॥ 

ag न्दुविम्बमध्यम्ध' सुधावषविधायिनम् | 

विभावयच्रितिमनु' जपेटेकाग्रमानसः Wey 

मगडलात्कवितासिद्धिः सवेभाषामयौ भवेत् | 

वादादिष तु सर्वव देवतात्मा जयौ भवेत् lee 

यन्ागि निल्यानिलयायाः समान्ये कात्मयोगतः | 

प्रयोगजातमन्योन्यं विदध्यादेक्ययोगतः NE" 

तेनात्मनोक्तानि शिषे ! स्वसिडिकरागि वे | 

पोडग़्सखपि निव्यासु यन्तादन्यत्समोरि्तिुम् ern 

विदययानाभित्यादिना भेदित्यन्तेः चतुभिः aa: कुलसुन्दरोविायाः प्रयोग 

fang: फलविशेषानुपदिग्ति। ततर तां कुनलसुन्दरौ विद्याम् । सख :--श्रन्नः। 

जडा - वानः | ्द्यणब्द्स्तपेणदहो मादि षिषवः । मत्ससतां ~ शिवसमताम् ॥८३॥ 

अ्रक्तरारयेतानि--कुलसुन्दगे विद्याया इतिशेषः ween सुधावषेविधाधिनं--इन्ट्- 
मण्डलन्नोभतः। मनु - कुलसुन्दरोविदयां विभावयतनित्यन्वयः। जपेन्मनुमित्य 

न्वयः ॥८५॥ आदिशब्दोव्यवदारद्युतादिविषयः । देवतात्मा--देवताद् म्भाव- 

नया। वादव्यवदह्ारादिषु सर्वत्र दैवतादम्भावनया तत्तत्करणादहिजयो भवे 

fears ॥८ ६॥ 

यन्वाणोत्यादिना aaa षोडणशपटले नित्यानित्याप्रोक्तानि यन्वाणि विद्ययो- 

रेकरूप्यादस्याय तान्यपि यन्वाणि साधारणानोत्यतिदिगति। तत्र - तव्यन्वाति- 

emeala यन्वहयं च निव्यानित्यासाधारणम् ee 

पोडगस्वपोत्यादिना श्लोकेन नित्यानां सर्वासां विशेषसामान्यविधानं fauna | 

अन्यदिति जपतपणद्ो माचारसेकभाव्रनादिकम् | एेक्ययोगतः-ख्रासां षोडशा 
~ क = जा 

(2) प्रविश्याविद्यागीष्ठोषु इति qo yo ge | 
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ठत्तयुगम usa च क्रत्वा मध्यादययमध्यतः | 

नामालिख्य वहिः षटसु and खेन मायया ॥<<॥ 
विलिख्य Feat at कत्वा तद्वारगान्प् खे | 
जिद्भायां भावनात् सवगो ्रौष्वग्र' विगाहते ॥१००॥ 

वाचातत्वमयौ व्याश्चिरिति सम्यक् समीरिता, 

ग्रस्य निष्फालनाचित्ते तत्तत्व' खात्मसात्कतम् ॥१०१॥ 

दति श्रौपोडगनिल्यातन्वेषु श्रौ कादिमते पञ्चदशं 

पटलं परिधं परारष्टम् ॥१५॥ 
eee ee 

नाभेकरूपपरमाघयोगतः। एतदुक्तं भवति- सवासां पोड़णनां नित्यानां 
तत्तत्पटलप्रोक्तानि azar विधुराणि प्रयोगजातान्यन्योन्यमासासेक(क्य)- 

SMG साधारणानोति॥८८। 

वरत्तयुगममित्यादिना विगादतेइत्यन्तेन् विरागो ठो विजयप्रदं यन्वसुपदिशति | 
तत्र मध्याद्यमध्वतः- कुलसुन्द्रोविद्याया मध्यमकूटस्य आद्यस्य ककाराक्तरस्य 
मध्ये इत्यथः | तत्तवं - विद्याकूटच्यम् | मायया--विसजंनोयेन।<८॥ aa fam 

हते- अ्ग्रेसरोभवति- गरिष्ठाभवतोत्ययः। यन्विरचनाक्रमो यथा-इष्टमानेन 
भ्रमेण ad विधाय तन्पध्ये प्राख्दभिमतमानेन(१) पट् कोणं विस्तोर्य(२) ante: 
हिरेकाङ्कनलमानेन च वत्तं कत्वा षट्कोणस्य मध्य विद्याया मध्वमक्ूटात्तरमालिख्य 
तस्यादिभूतस्य ककारस्याद्रे नामाभिलिख्य तस्य षट्सु कोणेषु ave fag 

(र)मध्यादिप्रादच्तिणयेन विद्यान्नराणि तोणि(४) सविन्दूनि क्रमात् समालिख्य 
उपरिख्वेषु fag amity त्रसुक्तप्राद्तिक्रमात् विसर्जनोयोपैतानि तानि 
wife वदिकत्तवोष्यामग्रादिप्रादच्िणयेन सविन्दकान्यकारादिन्नकश्यान्ता- 
न्येकपच्चाणदन्तराणि समालिख्य गुनिकोकत्य प्रोक्तक्रमोपेतमास्ये तां wat (५) 

aq trai विभावयन् प्रोक्तानि फलान्यवाप्रोति इति ॥१००॥ 
---- = ~ 

(१) दभिमतादनेनति टौ: ge पाः | (२) विग्च्यति ate go qe | 

(३) सव्याद्विप्रा sft Ate ge are 1 (४) यन्ाणीति माः पु oe | 

(४) wea fa Zt2 पृ me 

२५ 
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इति योपोडशनित्यातन्तेषु ओौकादिमताख्यस्य तन्दस्य परिपरणस्य तन्त्रस्य प्रपञ्च- 
सारसिंहराजप्रकाशाभिघानेन योसुभगानन्दनाघेन विरचितायां 

सनोरमाख्यायां व्याख्यायां शिवदूतो नित्याविद्याविधान- 

प्रकाणनपरं पञ्चदशणपटलं परिपृणं 
पराख्षटम् ॥१५॥ 

ग्रन्यसङ्वा-- 

Haq Gass प्रोक्तं व्याख्याग्रन्याः गशतत्रयात् | 

मत्रिपादोनविंशः स्युः पटने दगपञ्धके ॥ 



रय षोडशं पटलम् | 
~ ~ A 

a7 षोाडणगनिल्यासु या प्रोक्तकाद्णौ तु ताम् | 

नित्यानित्यां खगा प्राज्न! यद्ायत्तमिदं जगत् ॥१॥ 
~ ^ ©$ ~ ~~ 

faenett: (१) कतः ge तद्िधानमिहाच्यते | 
> mat wae 

यासां समम्तजौ वानां टेह(२)स्थितिविधायिनौ ॥२॥ 

न्यासं ध्यानं ततः शक्तौस्ताभिः प्रजां च साधनम् | 
यन्तागि वजरूपागि षडाधारष् संस्थितिम् ॥३॥ 

oN क्र 
निग्रहानुग्रहं as भिः कालव्याप्चिरिति क्रमात् | 
रो ¢ o~ e 4 | + 

दोघसरसमताम्यां ह सदद्ाां षडङ्गकम् ॥४॥ 

AQ षोड्ग्रपरनतम् | 

gafaq पञ्चदशे पटले ene: कुलसुन्दरोनिल्याविद्ाया विधानसुप- 
दिश्यानन्तरमेकादग्या नित्यानित्याव्ा विघानसमुपददिगति। aa पषोडशेत्यादिना 

सवेत इत्यन्तन ञ्चोकशतरूपेग पाड्न पटलेन | अत पोडगेत्यादिभिः क्रमा 

दिव्वन्तरष्यदइस्विभिः ain: पटना्घानुद्िगति। aa यदायत्तं - नित्यानित्या- 

धीनम्। जगत्-जङ्मम्। देदस्यितिकरत्वात् ॥१॥ पृवै--टतोये पटले । 

तददिधानं--विद्यविधानम् | समम्तजोवानां- समस्त प्राणिनाम् | टेहसितिविघा- 

विनो-षडाधारादिस्ितलात् ॥२॥ मंखितिम्- टेवतानासिति शेषः । wae 
भवति-षडाधार्षु उाकिन्यादोनां army देवतानाम्वस्थिनिं aefasia- 

रूपत्वेन faarfaaia: faft च वच्चामोति en पड़ भिः--च्राधारदेवताभि 

डाकिन्यादिभिः। (३) फनावारिम्-- कानेन देवताया रेक्यञ्यासि च॥ 

दोघस्रव्यादिना ग्रुतमित्यन्तेनाद्यन्तेन ग्रोन न्यासक्रमसुपदि गति । aa- 

टोघस्रममेनाभ्वां - प्राग्वत् BAER हकारसकाराभ्यां इमा दमो इत्यादिभिः 
जञा तिगुक्तंमन्चं ; प्राग्वत् षडङ्गानि विन्यसेद्धित्ययः॥४॥ विद्याद्धराणि--कूटप्रोक्तानि 

= ---- ee —— 

(१7 fama इति a> ge Gre 1 (2) दवस्यिति इति qe पुर at | 

(2) कानव्यातिम् sfa टौ? ge पा०। फननावातिकानन इनिवं> पुन्पाः 
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भ्र.मध्ये ASAI च क्रमात् | 
विदयाक्तरागि क्रमणोन्यकेदिन्दयुतानि त वे ॥५॥ 
व्यापकं च समस्तेन विधाय विधिना युतम् | 

ध्यायेत् समस्तसम्पत्तिहेतोः सर्वात्मिकां शिवाम् wen 

उदाटुस्करविम्बाभ्यां माणिक्यसुकुटाज्ज् लाम् | 

पदरागकृताकल्पामरुणां शु कधारि णीम् ॥७॥ 
चारुस्मितलसदक्तोषट् सरोजविराजिताम् | 

परतिवक्त चिनयनां भुजेदादशभियंताम् ॥८॥ 
(१)पाशेन्न गुणपुण्डं चचापखेटचिश्ूलकान् | 
वहन्तो बरदा ATH पुस्तकं तथा uel 
पुष्प ल मण्डलाग्रञ्च खकपालाभये तथा | 
दधानां दनिगेहम्तेरध्यायेहे वीमनन्यया ॥१०॥ 
अनन्ताः शक्तयोडेव्यास्ताश्चा(र)कगेय वदामि ते | 
ललिंताशक्तिदठन्टोऽयं(३) वौजदयमयोक्रमात् ॥११॥ 

कारादि उकारान्तानि संकतविद्याविधुराणि षडक्षराणि | विन्द्युतानि- प्रत्येकां 
विन्दुयुक्तानि | एतदुक्तं भवति-- विद्याया हकारादिडकारान्तानि प्रत्येकं विन्द्- 
युक्तानि प्रोक्तेषु पट्सु स्थानेषु क्रमाटेकंकगोन्यसेदिति ॥५॥ व्यापकं- प्राग्बत्। 
समस्तेन-व्रिभिः az: सङ्कतविद्यो पतेः ॥ 

ध्यायेदिव्वादिभिरनन्यघोरित्यन्तंरदादेखतुभिः ames नित्यसपर्यीध्यान- 
सुपदिशति | aa सर्वात्मिकां --सवेचेतन्यरूपत्वात्। चैतन्यरूपत्वन्तु धातुरूप- 
दृहात्मिकानां डाकिन्यादोनामधिष्ठाटरूपसरात्रूपरत्वात् ॥६॥७॥ वक्तषट (क)सरो 

जविराजितां--षड् वक्तपद्विराजितामिव्यथः॥८। भुजेष्वायुधान्युद्खादि कल्पयेत् | 
खट -- चमफलकम्॥<॥ मण्डलाग्र खद्धिवि शेषः । दरकपालं - गिरः कपालम्॥१०॥ 

अनन्ता इत्यादिभिरानता इत्यन्ते; पञ्चभिः satan आवरणशक्तीरुपदि शति | 
अते अ्रनन्ता इत्यत्र गक्तोनामन्नरविग्रहत्वान्र वक्तुः शक्यते। देव्या अनन्तशक्तिः 

(१) पाणङ्णपुण्ड इति qo go ate | 

(२) स्तायाकणय कायन sia qo ye ate | (३) ग्तिठन्टाद्या इति म Jo पा०। 



len पटले अआवरणगक्तिविविधप्रूजाक्रमादिकथधनम् | २७७ 

पृगमग्डलवर्गाः wad शक्तीति च संयुताः | 
BATAAN?) युता संज्ञा विदाः स्याद शात्तराः ॥१२॥ 

घट्सप्रत्या ऽपिच शतं यजेत्ताभिह at गिवाम् | 

षट् कोगकोगेष्वासौनां डाकिन्चायाम्तथाऽचयत्(र) ॥१३॥ 
रच्नोनिलेन्द्रवङ्कौणवसगेष क्रमाच्च ताः | 
डाकिनों शाकिन। पश्चाज्ञाकिनः काकिनोमपि ॥१४॥ 

साकिनो हाकिन। सले देवो सट विग्रहाः | 

हतोस्तामभितः WMATA वुटानताः ॥ १५॥ 
क तन्यासाघसङ्ःल्पः पृजयेदौरितक्रमात् । 
कुर्याच निव्यहामन्तु जपेदिदं यथोदितम् ॥१६॥ 

परिवारत्वन्तु स्वात्मस्वरूपत्वात् | कायन त्राकग्य--वच्यमागणशक्तौ रितिपरेषः ॥११। 

पणमण्डनलवर्णाः--च्रकारादयः A इत्यन्ताः प्रोक्तमहराः ! अकारादि ्षकारा- 

न्तानां षट विंशदर्गणीनां प्रत्येकं पोडगस्वरयोजनेन षट. सप्तत्यधिकपच्चगतमं ख्या: एषां 
पूणमण्डलत्व' पञ्चविंगशपटले वच्यमागत्वादिद Aaa) मंज्नाविद्या - नाम- 

रूपाविद्याः दादशान्नराः हों at ्रशक्तिपादुकां परूजयामोव्यादिकाः दीं 
यो oa: गशक्तिपादटुकां पूजयामि इत्यन्ताः एवंरूपेण Zena इत्यर्थः | 

तासां Matai वगक्रमेण पोडग्दलानि पट विंग्तुपद्यानि षट कोणाददहिः क्त्वा 
तेषु दलेषु ताः wat: प्रूजयेदिति age: | अधवा वगदयक्रमेग दाव्रिंशद्- 
दलानि azgeaiqifa कछला ag ताः मसमचयेदिति स्वपारम्पर्या्धः। 

डाकिनप्रादौनां षट कोगेष्वतोक्तानि स्थानानि gaa व्याख्यातानि ॥१२।१३।१६। 

मूलदेवोमटटगविग्रह्ाः नित्यानित्यासमानरूपाः । तन्मुकुटाः - तत्तदायुधोपेत- 

मुकुटाः । नताः - (AAT: प्रह्वा) HATA Aas जस्थानस्यिताः । सव 

साधारणमतत् ॥१५॥ 

कछतव्यादिभिगता इत्यन्ते; पञ्चभिः wa: चक्रविशेपैःगक्तिविशेषैश्च विविधं 
पूजाक्रममुपदिगति। तत्र अघर मद्भन्यः--प्राग्वत् । ‡रितक्रमात्- प्रोक्क्र मात् | 
यथोदितं --प्राग्वत् ॥ १६ ॥ गतार्ईकदनान्वितं--एकपञ्चाग्दलान्वितमित्यघः | 

(2) मनात्तव्रनजाः da sia qe qe पा (२) उाकिन्यद्रीचननथा इति a> Je ate | 
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(१)घट्कोगाद्हिरज्वन्त शतां कद लान्वितम् | 
कत्वा तेष्वपि ताभिस्तु हतां पूजासु सध्यमाः(२) ॥१७॥ 

दिचतुःषटदशदलेादशाष्टदयच्छटेः | 
OTITIS कोगे (2)यजेल्ध्वौस्य ताचनात् ॥१८॥ 

चतुरखद्रयं वा चतुर्दारसमन्वितम् | 

विधाय तेष शाखासु शक्तौनां विंशतिं यजेत् wee 
ASA HIATT: षोडशद्ारसंस्थिताः। 

अनन्तव्राह्मनियतिकालरूपा विगहि ताः ॥२०॥ 
ग~~ 

ताभिः- ्रकारादिक्तकारान्तेकपञ्चाशदत्तराणां शक्तिभिः ॥१७॥ अष्टदयच्छदैः- 

परोडणदनेः ॥१८॥ शक्तोनां विंशतिम् - ब्राह्मपरादिलोकपालान्तानामष्टाद शशक्तौनां 
निवतिकानगक्तिदयेन विंगतित्वम्। एतदुक्तं भवति--इष्टमानेन मेण ad 

क्त्वा तद्वहिः पट कोणोपेतं चत्त क्त्वा तद्वहिः सम्प्रदाथात् षोड़श्दलानि 

षड विंगत्पद्यानि क्त्वा तद्वहिस्वाङ्लान्तरालं चतुर खदयं कत्वा ततञ्चतषु fea 

sift सणशाखानि wat तत्र सवंमध्ये देवों बहिः षट कोणेषु प्रोक्तक्रमेण 

डाकिनादिपय कं ast: प्रूणमर्डलान्नरगक्तोवगंक्रसेणाक्तरत्रमेण च 

षट तिंणत्पञ्च षु तत्तत्षो शद्लेषु च प्रोक्तक्रमेण्णभ्यन्तरात्रिगमनगत्या पूजयेत् | 
तददियतुरमो चतखूषु fea पथिमदहारदन्नपार््वादि तडामपाश्वान्तं प्रादक्तिख- 
MAM चतुददीरपा्बा्टकस्थानेषु ARITA: प्रादकिर्यक्रमेणाचयेत् । तत 

म्तत्र॒पूर्वहारोत्तरशाखादि उक्तदारदक्तिणशाखावसानं प्रादक्िख्यक्रमेणाष्टसु 
शाखासु उन्द्रादोणान्तं लोकपालशक्तोर्टावचयेत्। तदनु ततानन्तव्रह्मनियति- 
कालगक्तोरागनेयादिषु imag चतुषु feartg प्राद्तिर्क्रमेणा चयेदिति च 
AANA: | AAA प्रोक्तषट कोणाद्रहिः प्राग्वत् सम्प्रदायात् हातिशदािश- 

दनानटादणपद्यानि क्षत्रा तत्र वगंदयक्रमेण पूणमण्ड लव क्तो; समभ्यच्य चतुरस 

प्रागवदचयेदेष पत्नय्योत्तमः। AAR प्रागुक्तपट को णणद्वहिरेकपड्धाशदल' पड 

कत्वा तदलेष्वकारादित्तकारान्तेकपच्चाणदक्तरशक्तोरनयत् प्राग्वत् समचयेदिति | 
लघुप्रकियायां षट् कोणाद्बदहिः पोड्शदल' तद्बहिाटशदल' तद्बहिदणदल' 

न 

(१) qatar asian इति मून्पुन्पा० | (RHA sia a> ge ati (३) यज्ञ स्वी इति मू०्पुरपाः | 



१६१ पटने) विदानुभावयन्वादिकथ्रनम् | २७९. 

बिद्ध्यात्साघनं प्राग्वद्गंलन्न'पयोत्रतः | 
विखादुसिक्तोररगरञ्वुजेहवनं तथा ॥२१॥ 
जपतपगहामाचसिकसिद्धमलुर्मरः | 
कुयादुक्तान् प्रयोगाश्च नचेत्तद्वातुदेवताः ॥२२॥ 

प्राणास्तस्य ग्रसन्तयेव कुपिताम्तत््नगं शिवे । | 
नया विद्यया लाके यन्न साध्यं न तत् क्रचित् ॥२३॥ 

विद्यात्नरागि सप्र स्यम्तेः प्राग्त्स्वगसंयुतेः | 
णतं हादशसंयुक्तं तर्य॑न्वागि वदामि त ॥२४। 
घत्तदयान्तः VSAM तदन्तं युग्मकम् | 
विधाय मध्ये मावाम्थमेकमन्तरमास्यया ॥२५॥ 

वहिः षड़ालिखेत्षट्सु FAA तमादका | 

कत्वा नवभिरेवं स्युः क्रमादयन्टाणि TST wee 

agate: पट दढन तदूबद्धिख्तुटलः च पद्म कलाऽनपरत् प्रागृवदिलिख्य तपु पद्येषु 

तत्तदनेष लकारगक्तिरहधिता तअ्रकारादित्नकारान्तप्रञ्चागदन्नरणशक्तोः पडाधारोक्त 

पूजाकमेण प्रागृवदचयेत् इत्येवं त्यः पत्ना इति ॥१८॥२९॥ 

विदध्वादिल्यादिभिः कचिदिव्यन्तस्िभः घ्चोकोविद्यामाधनविधिमसिद्स्य 
प्रयोगकरण प्रत्यवायं विद्याया अनुभावं चोप्रदिगति। तत्र प्रागृवत् -लन्तिता 

विद्यावत् | पयोव्रतः — AUIS | तद्धा जपदगांगतः ॥२१॥ नचत्तदातुदेवना; 
इत्यत्र तच्छब्द: ASA US धात्धो गतात् ।२२॥ तस्य प्रयोक्त; ॥२६॥ 

विद्यव्याटदिना aaa विद्यान्नराणां स्वरमयोगन aaa विम्तागसुपदिगति। 

तत्र सप्त--्रनाइत्तानि तानि प्रघ्सक्ुटन्रःणि ॥२४॥ 

चत्तदयेत्यादिना पोडशत्यन्तेन श्रोकद्येन स्वरविक्ततविद्यात्रः पेःडग- 

aaraafenfa | तत्र मायाख्यं - हन्न खासथम् । एतदुक्तं भवति ग्रभिमः 
तमानन BAN व्रत्तद्रयभमेकाङ्गनलान्तरालमन्तवदिविभारीन क्त्वा तद्बहिः 

पट. कोगं तद्वद्धिम्तथ्ाविधं उत्तदयं Aa मवमध्यं प्रोक्तेषु स्वरविक्लतपु sent 
धिकशलमङ्कपपु विद्यात्तशषु wel aanuga खोरे समालिख्य featarfey 

पड्क्तराणि पटूमु कोणेषु ante प्रादक्नियेनानिख्यान्तवत्तवोय्यां कर्मानुरूपागि 



ate मनरमाख्यटोकासदहितं तन्वराजें 

प्रथमेन waa स्यादीद्रव्याधिसंहतिः | 
दितीयेन शिरोरोगा avafea परमेष्वरि ! ॥२७॥ 

ठतौयेना्तिरुक शान्तिः श्रोवजानां परेगतु ¦ 

पञ्चमेन भुजारोगाः HAVA न पादजाः REI 
सप्तमेनान्तराधिस्या रतेन निघनाश्याः | 

घरतेना्टमयन्तेण ज्ञानेन्द्रियगता गदाः ॥२९॥ 

परेण कमन्द्रियगा दशमेनानिलोद्धवाः | 

एकादणेन पित्तोत्या द्वादशेन कफोद्भवा: ॥३०॥ 

वयादशेन दोषाणां स्चिपातसमुदवाः | 

प्रयान्ति विलयं सदो यन्वाणां शक्तिवेभवात् ॥२१॥ 

चत्टंशेन aa भृतप्रं पिशाचकाः | 
प्रयान्ति भौताः ama: सवेऽन्येपि ग्रहाः शिव ! ॥३२॥ 

भूतात्तराणयालिख्य वाद्यत्तवोष्यामग्रादिप्रादत्तिणछेन माटकां सविन्दुकामा- 
निखेत्। एतत् प्रथमं यन्तम् । एदं षट् कोणमध्यस्ेः कोणस्य ud सप्तभिः 
पृव॑पूलिखितोपरितनेः स्र विक्ततविद्यात्तःरन्यानि एञ्चदग्र यन्ताणि wala” 
पर्वाक्तेन सह Gen यन्ागि भवन्ति ॥२४॥२६॥ 

प्रथमेत्यादिभिरन्यया इत्यन्तेनवभिः Wa: षोडशं यन्वाणां समस्तरोग- 

श्ान्तिषु विनियोगात् सटतराभिपिकक्रमादिकं चोपदिश्ति। तत्र aerate: 
गुल्मादि: | परमेष्वरोति देवोसम्बुदिः incl योत्रजानां- रोगाणणमितिशेषः | 
परेण - aqqaa यन्तेणेतिगेषः | Aa—usa यन्तं रेतिगेषः | प्राग्बत्-पादजा 

रोगा इति ओषः ॥३८॥ अन्तराधिस्ा--अन्तराधिरिति कटेरूध्व' कराधस्थात् 

करदयाधस्ताददप्रटेगः तत्स्था रोगा इति शेषः । निघनायरयाः-मरणखयभूताः 

अन्तराधिस्था saa | ज्ञानन्दरियगताः- यओोत्रलक् चन्ञुजिंद्वाघ्राण- 

मम्भृताः । गदा ` रोगाः ॥२८॥ परेण-- नवमेन यन्तं रेतिगेषः । कमन्दरियगाः — 
वाक्पाणिपादपावृपस् सम्भूताः | अनिनोद्नवाः-- वातरोगसम्भवाः गदा इति गेषः | 

कपोद्रवाः-- श्रष्मदापसमुद्वाः। अस्मिन् प्रकरणे श्रनुक्तषु fanay रोगा इत्ये 



yeaa) घोडगयन्चाभिषेकविनियोगपच्चकूटविद्यादिकथनम् | २८१ 

तत्परेग महारोगा धृतेनाष्टौ न बाधकाः | 
घोडगेन waa स्यादायुरारोम्यमोपवरि | ॥२३। 

यन्तागि arenas धाग्येद्वाधिणान्तये । 
सवषां प्रागिनां सम्यगनुक्तेष गदेष्वपि ॥३४॥ 
aaa यन्वधरगं साभिषेकं सट्तिगम् | 

सवंदनं सबिष्वासं फलव्येवान्ययाऽन्यथा ॥३५॥ 

शकुविदोनातु सा विदा पञ्चकूटाभिधा fara | 
वाकसिद्धिमन्यत्सकलं कुरते न भिदा तयोः ॥३६॥ 

(१)तद्िदयाकूटभेदाः स्यवि शत्या णशतसप्रकम् । 
तेवजयन्वनिमागं फलानि च शु प्रिये ! ॥३७॥ 

ee = न — —_— -- ~ =-= 

तदिगशेष्यम् ॥२०॥ त्योदशेन- यन्वं गतिगेषः | दोषाणां सत्रिपातसमुद्वा- वाता- 

tat aarmi दोषाः सत्रिपातात्समु्न ताः। वेभवात्-त्रतिश्यादिव्यथः uae 
यन्तेशेव्ये तदस्मिन् प्रकरणे यन्वानुक्तौ aaa fa | ग्रहा--भूताद्याः। faa दति 

टेवोसम्बुदिः ।२२॥ तत्परेग- पञ्चदशेन । महारोगा-- वातादयः । षोडशेन 

छतेन- तेन षोडशेन यन्वेणेत्यथेः | अत प्रकरणे सवे माधारणाचंनरेकस्थापनादि- 
fafa युच््रयादितिसम्प्रदायाेः ॥२२॥ व्याधिशान्तये- सवव्याधिणान्तये । एतदुक्त 
भवति - एतानि सवागि षोड यन्तागि अनुक्तेष्वन्येषु रोगेषु तत्तद ाधिशन्तये 

धारणादोनि कुर्यादिति । एतेन सर्वाणि यन्वागि प्रत्येकं सवरोगदराणि भवन्तो 

त्यथः ॥२३४॥ सव॑ त्र-ग्रम्मिंस्तन्चं इतिगेषः। अन्ययाऽन्यया- प्रोक्तान्यथाकरणे 

न फनलत्ये(व)। एतदुक्तं भवति-सवमाधारणं यन्वधारणं वन्वे णाभिषेकं 

हृत्वाऽभिपेक्तयावत्सन्तोषं वित्तानि च card ममभिवन्दयततृफलव्येवेति 
विश्वस्य यन्धारणं कुयात् | एवं छते फलत्येव अन्यघा न फलत्येव ॥२५॥ 

कुविद्ोनेत्यादिना श्रोकंन पञ्चकरूटविद्याविधानं तस्यायतदिदयाव्कत्वं चोप- 
दिशति । aa कुविदोना--(ड)उकारविद्ोना । न भिदा तवोः-- षट कूटपञ्चकूट- 

विदययोः ॥२६॥ 

तदिद्येव्यादिना ama fanfare मन्दभमेदसन्नातस्रूप-- 
ता 

( ? ) तदिन्याधगभदा इति मः Jeo पाः x कुचिद्धाना sid Ae Jo पाः ! 

२६ 



रघ्र् ` मनोरमाख्यटोकासहिते तन्तराजे 

प्राक्प्रयक्दजिणोदक्च Fagen faaq | 
तेस्त कोष्टानि जायन्ते नवाणौतिशतद्यम् ॥३८॥ 

प्रावत्तत्कोगकोषछठानि षटविंगन्प्ाजंवेत्क्रमात् | 
मध्ये वज् यथा YATAA कुर्यात् समन्ततः ॥३९॥ 

सपञ्चचत्वारिंगत्कं गतं कों स्तु वजुकम् | 
चाखागि चत्वायंग्रागि चतुःकोष्ं सतु पुर्ववत् ॥४०॥ 
विधाय तस्य सध्याधःकोटरमारभ्य संलिखेत् | 

प्रादलिण्यप्रवेशेन कूट (1 स्ताना)नस्यादयाखण्डजान् ॥४१॥ 

मध्येऽवशिष्टनवक्षे WACAAARA | 
प्रतिलोमानुलोमात्मविदाद्यमथालिखडेत्(१) ॥४२॥ 

शिष्टेषु विषु कोष षु साधकास्यां ace ग । 
काम मध्येऽघरे साध्यमालिखेदपि सवंत: ॥४३॥ 

days वज्रूपयन्तनिर्माणादिकं प्रम्तोति। aa तदिद्याभेदाः- षट कूट- 
विद्यायाः पञ्चविं शएत्पटलवच्यमाणक्रमेण अन्तराणां क्रमपोर्वापयी(याता)त् खरूप- 
मेदाः । तषां सङ्कतविव्याखण्डत्रयपावापर्यात् ततप्रकारजनित सविं्रति(२)शतत्रया- 

पिकचतुःसदहस षु सङ्केतविद्याखण्डजर्भेदर्व षड यन्वनिर्माण्मतोक्तम् । तेः- 

कूटभेदेः | प्रिये इति टेवोसम्बुदिः igor 
प्रागित्यादिभिः faa इत्यन्तेरषटभिः aia: प्रसुतविद्याकूटान्नरमेदेः कोष्टठवज्ा- 

काराणि षट यन्ाखुपदि गति - तत्र षट विंशत् प्रतिकोणमितिशेषः ॥२८॥२९॥। 

तमखाणि चत्वायग्राणि वच्रयन्तस्य चत्वार्यग्राणि तिकोण्णनि कु्यादित्यथेः। 

चतुःकोष्ठस्तु पूववत् -प्रतिदिगं चतुभि्तुभिः कोटे रित्यथे:॥४०॥ तस्य -यन्स्य । 

AIM als --च्रधस्थत्रयमोपरिस्यपड क्तिस्थकोछपञच्चक मष्यस्थकोष्टम् । आद्य 

वग्डजान्- पट स्ितिगेषः | तान् कूटानि गत्यधिक गतसह्गयाकान् | षस्पां तेषां 

क्रमेण विदात्तरपट् कोपक्रमल्वात् WIAA ॥४१॥ मध्येऽवशि्टनवके वामदक्तत्रय- 

हये - मध्वस्धेषु नवसु कोटेषु ऊर्ध्वाधः क्रमस्थितषु fare क्रिषु कोटे ष्ित्यथः | 

(१) प्रानात् इति माः Jo Ae | (र) मंविद्मतिमत इति ao पुर ate 



१९ पटले | कोट वज्राकारषड यन्वादिकथयनम् | २८२३ 

चतुस्विकोगामधाम्घ'# दिररवाभिनवोकतम् | 
मधावदिलिखेत्तेष बजयन्तमितीरितिम् 221 
एवमन्यः पञ्चभिश्च खगडेः पञ्च प्रकल्पयत् | 
इति षट्वजयन्वागि प्रोक्तानि क्रमशः शिषे ! ॥४५॥ 

लोहवयकते() UE शिलायां वा चतुषु ब | 

प्रतिनोमानुलोमात्मविव्यादयं- नित्यानित्याविव्यायास्वोणि खण्डानि कुर्या दित्यथः | 
॥४२॥ प्रतिलोमानुलोमक्रमण लिखेदित्ययः।॥४२॥ दिर्खाभि(न)वोक्षतं- प्रतिकोणं 

ममान्तरानं मध्वतस्िरेखा(व्रता)मात्रानुगुणखेन दहिदिक्रमेण पडभोरेखाभि az 

विकोणानि कुर्या दिव्यवः। मध्ववदिलिखत्तपु - तेषु त््मोदट्रस्यव्रिको एनवकरेष्वपि 

वामदक्तिणपाग्वस्य त्रिका गत्रये प्रादिन्यां मध्यत्रिकोणव्रये साधकादिनामान्नराणि 

च लिखदित्वयः४४॥ पञ्चभि खण्ड; -निन्वाविद्यायाः प्रागुक्तरूपैः प्रत्येकं विंग- 

त्यधिकशगतक्ूटाक्षराव्मभि रितिगेषः | एतदुक्तं भवति - प्राकूप्रत्यक्दक्तिणोदगग्राणि 

ब्रष्टादशसतराणि समान्तरानलानि कत्वा a: WAY नवागोत्यधिकददिगतसङ्कयषु 

कोषं घु चतुपुं कोणेषु प्रतिकरोगः (पर्व्रिगत्) पट्. तिं शत्कोठानि क्त्वा प्राग्बन्म्ये 
वज्ञाकारानुगुखखेन Aad | पय्यादवग्ि्ेषु वनुरूपेषु पञ्चचलवारिं णएदधिकशत- 
मह्धयघु कोषेषु चतख्ष दि प्रतिदिगं चत्वारि चत्लारि कोष्टानि माजेयित्वा aa 

प्रागुक्तक्रमेण प्रतिदिशमेकंकक्रमेण चत्वारि तिकोणानि ममविरेखाणि विधाय 

तत्र विकोणरेखात्रयं विभागोक्षत्व तप मध्य मध्वे fase (fased) विधाय 
fasifae सूत्रहवानुगुखन दयं इवमितिक्रमेण षड tar ममालिखेत्! एवं wa 
ऊरध्वाघः क्रमेण त्रिकोगत्रयं ततपाश्वयोर्द्या(रूए) स्विकोणदयं (faded) 

ततुपाश्वयोग्कंकमेकं कोणं sad नवकोणानि सम्भवन्ति । तताधःखतिकोणो- 
परिस्थपड क्तिको्पञच्चकमध्यम्थकोठमारभ्य वाद्यवोधिकोटेए यावदुपक्रान्तकोषः 
तत् महानि az प्रघमखग्डकूटान्नरेव्वा निख्यासुक्तक्रममन्तः प्रविश्य 
इतोयपङः al च प्राखदरानिख्य एवमन्तर्यावदिं गत्यधिक गतमद्भयावमानविद्या- 
प्रयमकूटान्नराणि विलिख्य मध्वतोऽवणष्टेषु नवसु HBG Manag विष् कोः 
पुड्द्यधरान्तं क्रमेण माधककश्यमाधान्नराणि विलिख्य तेषां वामभागस्यपडः क्ति 

गतकोढत्रये चधरकोटादृूध्वकोट्ठान्तदक्तिणभागपडङ क्रिस्थकोष्टतये ऊष्वकोषटा- 
~ ~ ना माणानि, 

( २ ) न्नी BATES दनि मृ: 15 | * WA ति मूः प~ पाः | 
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पटे वा MARAT वा षट॒कं षटसु प्रकल्पयत् ॥४६॥ 

फलकापट्रयोः परजां Hata एव तु | 

दतरागि तु संस्थाप्य यजेत्तवरेव तां शिवाम् ॥४७॥ 
तत्स्यापनप्रदशे तु बिदषान्प्रण्डपं शुभम् | 

नवहस्तायामततं पताकातोरगाज्वितम् ॥४८॥ 

फलपुष्यवितानाव््ं aad परिकल्पयेत् | 
उत्सैेधायामविस्तारडमस्तां वैदो च मध्यतः vse 

एकं चेत् षट्कमथ चेत्कुर्याद यादिकं तथा | 

(१)दईशप्रा्वङ्किरन्ना(र) तु वायुदिक्त यथाक्रमम् ॥५०॥ 
प्रथमं Tate तन्वान्यन्येषुक्तक्रमेण बे | 
निवेदय गन्धपुष्यादैन् ल्गौ तादिभिस्तथा ॥५१॥ 

समाराध्येवमेवन्तु विदिनं प्राक्तशक्तिभिः। 

Var जपित्वा जोवोचे Tay वा स्थिरोदय ॥५२॥ 

दयधःस्को्ठान्तं च विव्यातिखण्डं समालिख्य afeaafey लिखितव्रिकोणो- 

दरस्थतिकोणनवकेष्वपि विद्यानामाक्तराणि मध्यवत् समालिखेत् । एतत् प्रथम 

व्रयन्म् । एवमन्यान्यपि पञ्चवजयन्ताणि विद्यायाः पञ्चभिः खण्डेः कुर्यात् । 

ud पूर्वोक्तेन साद षड़.वजयन्ाणि सन्भवन्तोति isu 
लोदत्येत्यादिभिरपि वा इत्यन्तस्योदशभिः aaa वच्रयन्ताणां 

सामर्ध्यापादनाधें मर्डपवेदिकानिर्माणं तत्र तेषां wud aa देवतासूतिसप्तकः 

प्रतिष्टां तदाराधनप्रकारं तत्फलानि फलकापययोस्तदयन्ाणि विलिख्य तदारा- 

धनस्य फल' चोपदिगशति । aa शिलायां- दृषदि । षट कं षटसु एकद्यादिषु 

षट स्वधिकरणेषु एकद्वप्रादिकानि षटसु प्रत्येकं वा यथाक्रमभेकंकं सर्वाणि वा 
सर्वत्र वा षडयन्चाणि वजुरूपाणि कल्पयेदित्यथः ॥४६॥ पूजां यन्चस्येति शेषः | 
इतराणि-लोहत्रयशिलालिणितानि च षडान्ताणि । तत्रेव- संस्थापिते, वजे षु । 
तां- नित्यानित्याम् ॥४७॥ तत्स्थापनप्रटेशे--वजयन्षट.कस्थापनप्रदेगे | ततं - 

[ब रि वीम 

(१) Zilia सार पुर Ate | (२) गक्तीम्ब्, इति Fo Jo ae | 

ee - - 
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सखवाम(भा.गे Yea संस्थाप्य परमण्वरि | | 

देव्यात्मा तच्छलाभिस्त् टट्मावधा तत बं ॥५३॥ 

देवं" us faa तां ताभिडाकिन्यादिभिरम्विके | | 
लूतिसप्रकमुत्पादय प्रतिष्राप्य समचयेत् ॥५४॥ 

निल्यशस्तत्पुराविदाभजनं चापि काग्यत् | 

यत तव गदालच्मो रिपुग्रहपिशाचकाः ॥५५॥ 

द्भिन्न्चद्रकर्मोत्यपौडाक्लत्याः परेरिता | 
न कदाचित्सम्भवन्ति विदायन्तानुभावतः ॥५६॥ 

मङ्लान्येव जायन्ते सवषां सवतः सटा | 
धार्मिंकाश्चं व गजानः पृणसप्ाङ्गसंयुताः ॥५७॥ 
फलकापटयाः क्रप्पजातानिजमन्दिे | 

ated समवाप्रोति मग्डलान््रासताऽपि वा yc 
— — .------ =-= 

विम्तारः॥४८॥ मध्यतः-मण्डपस्येति ़षः।॥४८॥ एकं-- यन्वसितिशेषः | षट् का 

यन्वाणामिति शेषः ॥५०॥ उक्तक्रमेण- डाकिन्यादोनां प्रागुक्तरत्तोवायु गक्रवद्कोग- 
वरुादिन्त॒स्छापरनादिव्यथः lye प्रोक्तगक्तिभिः- डाकिन्यादौनां परिवारभूता- 

भिवच्यमाणाभिः। जावोच्चे-बदहस्पतरुभयोच fara वा भानृचचेपि- तदत् 
स्थिरोदये- स्थिरराश्यदये ॥५२॥ मृम्युदये--श्वामपटलवच्यमाग ए थिव्युदये । 
तत् - geafafa शषः । तत्र - वेदिकामु ॥५३॥ आदिश्ब्दटोराकिन्यादिषिषयः | 

मूतिंसप्तकं - (डा)राकिन्यादोनां पां देव्यायेति शेषः ॥५४॥ ततुपुरः - तामां 
सद्विधौ । विद्याभजनं- सूलविद्याभजनं कागयेदिव्ययः ।५५॥ न्तुद्रकर्मालयपोडाः 
विदेषणादिप्रयोगजाः क्रगः। विद्यायन्ानुभावतः- उभयोः मामध्यात्। 
।५६।१५७॥ = करुघपूजातः-- क्रपसयन्वपट करपूजनात् । मण्डलात्- प्राग्वत् | 

एतदुक्तं भवति- प्रोक्तानि षट.वजुरूपाणि यन्वाणि देवोनिव्यपृजाचक्रं (यन्त) च 

लोदत्ये गिलायां वा उक्तक्रमेण मसमुत्कोयं तषां स्थापनां प्रोक्तायामविम्तारं 
पताकाद्यलङ्कतं मण्डपं परिकन्प्य स्थापनोयं यन्त्रमेकं चत् तन्मध्यतः प्रोक्तो 

तुमेधायामविस्तारामेकां वेदिकां करत्वा स्यापनोयानि यन्ागि घट चेत् षर वैदिकाः 
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आसां देहस्यितिं वच्ये शृण सर्वाधदायिनोम् । 
सुषम्नासधासंस्थ घु षडाधाराम्बजेषु ताः ॥५९॥ 

तिरन्ति प्राणिनां टेव्यः fagifea ज्ञानपुजिताः | 

वहश्च मण्डले पूजालुग्रहानिग्रहात्मिका(म्) ॥६०॥ 

ऋविशुडाप्यं WEN षोड शस्वर पचक | 

धुमरवर्णाम्बजे टेव डाकिन८ तत्समाक्षतिम् we १॥ 

शक्तिभिः स्वररूपाभिराहतां तद yaad | 

तया सर्वज्ञतासिदिर्भवल्येव न संशयः ॥६२॥ 

Wate” परिकल्प्य aad चैकां वेदिकासुत्पाद्य तत्र प्रोक्तक्रमेण षट यन्त्राणि 

निवेश्य मध्ये वेदिकायां देवोनित्यपूजाचक्रं निवेश्य गन्धपुष्पधुपादयस्तेषु यन्ते षु 
डाकिन्यादिभिर्वच्यमाणाभिस्तत्परिवारशक्तिमिर्देवीं च दिनत्रयं समाराध्य 

प्रतिदिनं सदसरतारं जपिता तदशणांगं इत्वा वृद्धस्यव्युचे हि विधे awiwe तथा- 
विध्रेभानृचे वा स्थिरराश्युदये वा सखवामनासापुट एथिवोखानण्वासोदये वा तानि 
यन्ाणि तासु वेदिकासु प्रोक्तक्रमेण म॑स्थाप्य शिलाभिद'ट्मावध्य तासु वैदिकासु 

प्रतिबेदिकं डाकिन्यादोनां षसं gana सरतिंसप्तकमुतूपादयय प्रतिष्ठाप्य 
समभ्यर्च्य तासां aad मृलविद्याभजनं चापि कारयेत् । एदं यत्र क्रियते aa- 
प्रोक्तान्यमङ्न्लानि न मम्भवन्ति। प्रोक्तानि मङ्गलानि भवन्त्यव। एतानि 

सर्वाणि वा एकमेकं वा फलकायां प्रटे वा क्त्वा निजमन्दिरे क चितुस्थान 

स्थापयित्वा पूजनात् प्रोक्तकालात् AA वाज्छितं प्राप्रोति ॥५८॥ 

आसाभिल्यादिभिगमस्पदमित्यन्तंस्वयोदगभिः aa: षडाधारस्थानानि तन्रा- 
मानि तत्त ताम्बुजानि तत्तदम्बुजस्थान्यत्तराणि तत्तदम्बुजगतानि देवतानि तत्त. 
Su तत्तदनुग्रहा्रं पृजाक्रमं तत्ततिग्रहायं पृजाक्रमादिकं चोपदिश्ति। 
da आमां-डाकिन्यादोनाम् । टेहस्थितिं-सवेप्राणिनां देडेषु श्ितिम् | 

ताः- देव्यः इत्यत्रान्वयः डाकिन्यादय इति शेषः ॥१५८॥ ज्ञानपूजिताः-- 

आसां देद्राधि्टाटरूपत्च' परमाथ गुरुमुखाञज्नात्वा पूजिता इत्यथः । बहिश्च 
मण्डले--वच्यमागरूपे | पूजां वच्ये इत्य तान्वय: ॥६०॥ तत्समाक्तिं-- मलदेवता- 
ममाक्लतिम् । आमां वणम्तु तत्तदाधाराम्बृजसमानः। विग्रहस्तु मूलदेवतास- 

-------~~---~-न- ~ ~~न 

४ fame er इति मृण go पा०। 
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अनाहताख्यं देशे सिन्दु रारुगपङ़जं | 
राकिनो sreneq काटिटान्ताक्रात्मभिः ॥६३॥ 

शक्तिभिः gaafad कौर्व्यायुःख्रौधनाप्रये | 
मगिपरूरकसंन्न च नाभिस्थं saa ॥६६४॥ 
ढन्द्रनोलनिभेडादि द णवर्णात्म शक्तिके | 

लाकिन पृजयेद्रं रिषि जयग्रोसखद्धये ॥६५॥ 
BIT समम्तापत्तारणाये्ट सिये | 

वादिषड़् बगशक्ती भिरा तां इ।किनों यजेत् ॥६६॥ 

सखाधि्रानाहये पदो वालाकत्विषि षडदक्े | 
आधाराष्यं चतुष्पवे सुवर्णाभे सरोरुह ॥६७॥ 

वादिशान्तागगशक्ती मभि रात्ततां शाकिन यजेत् । 

पायुध्वजान्तरा aaa तेजः समन्विताम् wer 

चाज्ञानं भ वोमध्ये दिले ्रुभ)इविग्रह । 
सेवितां हन्न णक्तिभ्यां हाकिनो पुजयेत्तघा nee 

विकालज्नोनरः सव(ता)चिन्तालोकनकारिगीम् | 
वि्वरृष्टि सि तिष्व सशक्तिदटामप्ययनतः ॥७०॥ 

उक्तक्रमविपर्यासा्िग्रहान्तवेदहिम्तया | 

gaa सवदटःखातिनाशनं सम्पदास्यदम् ॥७१॥ 

मानः ॥६१॥ तवा-- पूजया ॥६२।६२॥६४।६५॥६९॥ AAA - मदनम् ले ॥६७॥ 

पायुध्वज्ञान्तरा - PETA ARAMA | ATA तजः wataai— कुण्ड- 

निनो तजोरूपाम् ॥६८॥ तथा-- Rada ॥६८॥ = faanaiaantient हाकिनो 
मित्यवान्वयः | माधकस्य चित्तेषु भतभविष्यवतमानकायज्ञानमामथ्यप्रदायिनी- 

fawa: ॥७०॥ अन्तवद: -- षडाधारेषु वच्छमाणर्ूपे वाद्यगतयन्ते च । तथा- 

पूजनं अन्तवद्धिय ऊक्तवच्यमागक्रमानुलोमपूजनमित्यघेः | एतदुक्तं भवति-- 
प्रोक्तेषु कग्ठादिषु श्रमध्यान्तेषु पटस्ाधारेषु प्रोक्ररूपाणां पद्यानां मध्ये डाकि- 
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भूमो विधाय षट्कोगसप्रकं प्रोक्तदिकाक्रमात् । 
+ ४५ 

मध्ये च तव तां निलयानित्या गन्ादिनाऽचयेत् ॥७२॥ 

ञ्रभितम्तत्षडख घु तत्षटकं तत्क्रमायजेत् | 
~ 0. 

areata च ता; प्रावत्प्रोककवर्णाः समचयेत् ॥७३॥ 

तासां षसामपि तथा षटसु कोगेषु शक्तयः । 
. ~ . 

षट् विं शत्ताः समादेव्याः सठर्पावुघधादिभिः ॥७४॥ 

प्राग्बत्खरेषु पञ्च स्य॒रपू(्वा) कादिमान्तका; | 
~ 0 => Cm 

परेष यबल्लागरहिता स्तेस्तथाऽचयेत् ॥७५॥ 

न्यादिदहाकिन्यन्ताः षट्टेवता रृलदेवतासमानविग्रहास्तत्तदाधाराम्बजप्रोक्त- 

वणसमानरूपवर्णीः खस्वसमानाकारवर्णाभिरक्तरणक्तिमिः प्रत्येकमाधारास्बज 
्रोक्तदलसद्गराभिराहठताः प्रोक्तक्रभमेणानुग्रहाख्यां खृष्टिक्रमपूजां कुर्यात् । aa 

मोजदयादोनि खस्वनामानि सप्ता्नयन्तानि ततपूजाविद्याः तत्तन्नामविद्या 
पूजान्ते मृलविद्यया च पूजयेत् । तत्तदावरणशरक्तोनामन्नराल्सिकादोनां नित्या- 

नित्यपूजोक्तदादशाक्तरविदयया आ्आसामवसानभूतहाकिन्यादयुपक्रमभूतडाकिन्यन्ताः 

पूजानिग्रहाख्या संहारक्रमपूजा एवमन्तवदहिखानुग्रहपूजां च कुर्यादिति noe 

भूमाविलत्यादिभिरचयेदित्यन्तेः aq: सोकंर्बाद्यानुग्रह चक्रं तत्र grata 
शकतिध्यानं ततुपूजाक्रमं चोपदिशति । aa प्रोक्तदिकूक्रमात्- निक्रेतिवायुशक्र- 
वद्धो शवरुणमध्यदिक्कमात्। मध्यं च तत - तस्मिन् चक्रो सवेमध्यस्थ(कोण)षट कै 
मध्ये । गन्धादिभिरिव्यत्रादिशनब्द् न षोडगोपचारा उच्यन्ते ॥७२॥ तत्षडखं षु- 

मध्यं षट कोणेष् | तत्षट कं तक्तमात्-डाकिन्यदिशक्तिषट कां निक्रत्यादि प्रोक्त 
mated । ata ष्वपि च अ्रपिचेति aqua वहिषट.कोणषटकं । ताः- डाकि- 

satan: | प्राग्वत् निकर त्यादिक्रमेण ~ प्रोक्तवग्णः । स्वखाधार प्रोक्तवरणीः॥७२॥ तथा 
निक्रेत्यादिक्रमेग | समादटेव्याः तत्तन्मध्यटेव्या तत्तन्ध्यटेवतासमानरूपवणरूपा- 

FA इत्यथः॥७४॥ MAGA पञ्चस्युः- कुलसुन्द रोपटलप्रोक्तमाटकायन्तस्याष्टम 
टलान्नराणि तानि sean: इति पञ्च aga: । श्रपुनसक्ताः पञ्चाणदणे इति 
शेषः । परेषु यवलक्ताणरदहिताः-- यादिक्तान्तेषु दशसु वणेषु पुनरुक्तयवलक्तवणं 

aqua रदधिताः तेषां aqui पुनरुक्तत्वं यणाटेशसन्धि सम्भवेत्वात् यकारवकारयोः | 

ग्रन्ययोस्तु रलयोरभेटल्वात् ककारषकाररूपत्वात् च क्षकारस्य । - तेः-षट विंश 
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दविरक्तरेः | तथा -- प्रागुक्त दादशान्नररूपेः | तत्राकारादिककारान्ताः पट् णक्तो; TAR 
चक्रं पूजयेत् | एवमन्येष्वपि यथाक्रमं (पट्) पट mal: पूजयेत् | एतदुक्तं भवति -- 
अन्योन्यानुगुणररवाभिः सम्बदानि सप्त पट कोणानि मष्यरन्नोवागरुणक्रवज्क;गवस्- 

गदिग्गतानि वसगवायोगणक्रवद्धिनिक तिस्यृटाय्रकाणि विधाय aq मध्य 
षट कोणमध्ये प्रागुक्तारुण विग्रहां निल्यानिव्यामावाद्य षोडणोपचारेरभ्यच्य तत्( fa) 

कोगषट कं तु)डाकिन्यादिहाकिन्यन्ताः षट गक्तोस्तन्सध्वस्यनिव्यानित्यासमानायुध- 
विग्रहास्तत्तदाधारवग्पद्मपर्णणय ध्यात्वा पाड़गभिरूपचारेः क्रमःटभ्यच्यं दा एव 
डाक्िन्यादिवङ्किनिक त्यादिदिग्रतपर्कोगषट कमध्वषु प्रोक्क्रमेणावाद्य पथि. 
माभिमुखा आ्धारवडात्वा समभ्यचय तासामभितः षट कोगिष्वपि तत्तद्] वरणगक्तोः 
पट हि गतं तत्तदभिसुखाः निकर त्यादिप्रोक्तक्रमेण तत्तदादगात्तरविद्याभिः 
पड्भिः पट.घट क्रमेण वच्यमाणतत्ततिवेद्यविशपोप्चारमन्ित्मरदेत्। 
एवमिवमनुग्रहपूजा सवमम्पदवािकरोति। अरस्य चत्रस्यायं विरचनाद्रमखया- 
दशभिः श्राकैः माङ; व्याख्यायते | 

चतुवि गाङ्गनायामभ्चमात् sw विधाय तु| 
तत्र मध्यं ब्रह्मसूत्र Hal AMAA: ॥१॥ 
ACA Sa वत्ते कत्वा तथाऽन्यत; | 
विधाय चि्कयुगनं fasifas दयोरपि ॥२॥ 
कत्वा सूत्रदयं तियक् पञिमाग्रयुगान्तयो; | 
त्रह्मसूतस्थपृवाग्रावधि सूतद्ग्रं भवेत् ।३॥ 
प्राक् सत्राग्रदयात्तहत्कु्यात्स्तरद्यं ततः | 
पथिमत्रह्मसत्रान्तमिव्य' पट ATH भवेत् ॥६॥ 
ततम्तदङ्किकोगादिवायुकोणान्तगं ततः | 
(तय गशनि)तददिगादि च रन्नोन्तं ब्रह्मसत्यं भवेत् yi 

yaa ब्रह्मसूत्राणि तिधा कत्वा तु चिङ्कम् । 

लल्वाभितोऽथ ania तत्तटदांगतोग्चमात् ॥६॥ 
qa का ब्रह्मसूत्रेषु चलतुवितिभागकम् | 

छत) तद्शमांगषु पट स्रल्ागि निपातयेत् wo 

दिक्रोगत्रत्तपयन्तं वानुचत्तपु पट. सख्पि। 

चत्तस्पक्स्रतगरुरमारं मध्य मध्व रिपातयेत् iti 

सूत्राणि पट ततम्तषु ad कोणेषु मध्यतः | 

क्त्वा तित्रह्मसत्ागि माजवेचक्रमुत्तमम् ici 
२७ 
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एषामपि च चक्राणां शक्तीनां च विलोमतः । 

gat निग्रहसंज्ना स्यात् सा Maat विपत्तय ॥७६॥ 

षटसु VAT षट्कुम्भान्दिधायागि्मिहोरुहः | 

क्ा्तोयाभिसम्पुर्गान् AUT ATT OS 

Reta यजत्तास्त aalfaafaeiad: | 

fan त्वगादिभिस्ते स्यः Gui: गवोः कलेवगाः ॥७८॥ 

निवेदय' योनिरक्तेन ata चरुणा रिपोः | 

aa च कुर्याततिनेव फणिगौषंख् चा रुषा 9a 

ध्यायेदेवीश्च कुपिता दष्टौ ठा बाहभिनिजेः | 

प्रहरन्तीः पिणाचभ्योविकिरन्तौश्च तत्तललम् ॥८०॥ 

जयागुलच्छविलसत्कर्णां भौमातनिसखनाः | 
ध्यात्वैवं निग्रहं कुर्याद्विपृणं मारणाय वे ॥८१॥ 

रन्तोमार्तगक्राग्निशिववारिगतानि च! 

धृम्रसिन्टूरनोनोव्यद्वानुहमेन्द् (भांसि)भानि च ॥१०॥ 
wand fanaa’ डाकिन्यादोः समचयेत् 

उव्यदयमविम्वामे नित्यानिव्यां च मध्यमे ॥११॥ 

एतच्वक्रविनिमाणमजानन्मान्विको नरः | 

निग्रहानुग्रहविधौ यतमानो विनश्यति ॥१२॥ 

रोगातौ sage च nani च निपातनं ¦ 
तथा मनोपितप्राप्तो सिदिरस्याचनाइ्वेत् ॥१३॥ 

रतः परं व्याख्येयानि ॥७५॥ 

एषामित्यादिभिमरणाय यं इत्यन्तः पड्भिः श्रोकंश्ष्वेव way निग्र 
हाख्यपूजाचक्रमुपदिश्ति । aa चक्राणां सप्तानां षट.कोणरूपाणासिति 

प्रोष; । शक्तोनां- तत्रतत्ोक्तपट शक्तौनाम् । विलोमतः - चक्रशक्तयोरनुग्रहोक्त 
पूजाक्रमविनोमतः isen अरिमहोरुहः कराथ्तोयाभिसम्पणणान् - शतेनक्तत्र-- 

त्तस्य कषायक्रथि तजलपूर्ग्णन् ॥७७॥ तद्योनिवलिटानतः- शद नक्तत्रयोनो- 



१९ग पटने) निग्रहाख्यपूजाचकादिकथयनम् | २८१ 

चक्रं च निग्रह Ula वजुरूपं HATTA | 

aia सौसेपि वा क्रत्वा waa रिभूमिष ॥८२॥ 
प्राकप्र्क् दन्तिगाद्क् च दृणशसूचनिपातनात् | 

एकाशो तिपदानि स्यम्तषु कौगचतुष्टये ॥८३॥ 
gaa दश कोष्ठानि माजयेच्छिष्टवजकेः । 
aqfen विकोणानि चतुःकौष्टं : प्रकल्पयत् ॥८४॥ 

~ _ ~= -
-_ 9 -- ` ~ ~ -- ----~ 

fea वलिटानतः। त- कुम्भाः । कनेवराः--गरोराणि(१) ॥७८॥ योनि- 

रक्तेन शद्रनन्तत्रयोनिरुधिरेण | qaa— चरुणा । फगि्ोषस्रुचा- भुजङ्गमस्य 

फणं छित्वा सुग्गतेन तन WTA: ॥७८॥ तत्तनु" - गतुटेहम् ॥८०॥ गुलुष्टः-- 

कलिका | एतदुक्तं भवति- प्रोक्तेषु Bae षट कोणचक्रेषु तत्तच्छक्तौः सावरणा()- 

भोमरूपा स्तिन्तो रावाद्धय तत्तदभिम्खा ध्यात्वा तत्तच्च कस्थानसखिता एवानुग्रह- 

पृजाक्रम(प्रति)विनोमक्रमतः सचक्रा्तिगक्तोनां वच्यमागवनतिं निवेदय होमसहितं 
पूजयेत् । तेष्व व way पट कोगचक्रेषु मध्यचक्रवजं OM मध्येषु षट qantas 
धाय तषु GAY गदर न्तवइच्तकपायकयितजनलान्यभिपृयं प्रोक्तभोमरूपाः सर्वषां 

त्वगाद्विघाल्ोशणणः प्राग्वत्तदभिमुखाम्तिछन्तोः(२) गतोम्तत्तत्रगादिधातूनाक्षप्य 

तत्ततक्ुम्धेषु सम्परय aes BIAS: गकलोक्त्य पिशाचेभ्यो विक्रिरन्तोम्तंभच्यमाणं 

aden भावयन् तदिन्द्रिवमनःप्राणान् स्चत्साप्राणप्रत्ाप्राक्तप्रक्रियया मध्य 

देवतायां नियोजयन्ननुग्रहपृजोक्लक्रमप्रतिनोमतः पूजयन् गतुनक्ततवोनि 

बलिं छिन्दन् तदुक्तन मम्पादवितचसणा निवेद्यं च Hada दामं फणिफणाख्् चा 

qaaa पूजयन् प्रोक्तं फलमवाप्नोति इति । च्रामां पसं डाकिन्यादोनां त्रगा- 
aati च निल्यानिव्याविद्यासम्बन्धाधारादिपु ३) तत्तत्रिग्रदानुग्रदपुजनपु 

रस्याय खगुरमुखाटेवावगन्तव्यः ।८१॥ 
चक्रमिव्यादिभिमटनमिव्यन्तैरध्य्ः uefa: श्रोकेनिग्रहको्वजचक्र- 

निमणं ततुप्रयोगविशेषं aque चोपदिगति । तत्र चतुःकोटठंः - प्रतिदिगमेककं 
até माजयित्वा aa विकोणानि कुर्यादित्ययः ॥८२।८२॥८४॥ wears: 

— 

(१) क्नवगन् णरौरान् इति टी ge oie 1 HATTA शरौगाणि इति मा Je Ole | 

(र) निष्टन्तीति वद्र ge पाः (2) धार त्रादिपु इति टौ ge oe | 



RL मनरमाख्यटोकासदहितं तन्वराजं 

तेष मध्यस्य कोषं च साध्यं कम॑ समालिषेत् | 
शिष्ट षु मध्याधःकोटरमारभ्य प्रतिलोमजान् ॥८५॥ 

विद्याकटास्तु षट्विंशदालिखेट्प्रदलिगम् | 
साध्ययोन्यख्जा पिष्टतह न्नोदलेपितान् ॥८६॥ 

स्थापयेत्प्राक्तसमये रिपुन्ने चणग्हादिष् | 
स्मशाने चणडकागेह वुलोत्साद करं भवेत् ol 

दूति निग्रहमाव्यातं समम्तरिपुमदंनम् | 
अनुग्रहं शग प्राज्ञ | पृजाचक्रविधानतः wri 
SAAT: प्रोकतरूपास्तु ध्यात्वा चक्रेष GRA | 
नवेदयमासां सम्पोक्तं यदासां प्रौतिदायकम् [ce 

कोह्मारभ्य सवमध्यक्रोष्टस्याधः खितं कोमारभ्याप्रादलतिग्ये नासुक्तक्रमं 
निगमनगव्या लिखेदित्यथंः। प्रतिलोमजान्- पञ्च(त्रि) विंशपटलवच्यमाण- 
क्रमभदेषु प्रतिलोमतः क्रमरूपान्॥८५॥ साध्वयोन्यखूजा-- गतुनन्नत्रथो निरक्तेन । 
पिष्टः--आरष्टष्टः । AeA: -- गत्रुनत्तत्रवन्त्नोदः- पङ्कः ॥८६॥ प्रोक्तसमये 
अरातर्वे नाश्रिकनन्ते Bead, आदिशब्दो टेशदितिषयः। aa 
तत्रापि ब्रष्टमराशिस्ाने॥८७] इति उक्तप्रकारेण | अरिमहंनं- शल नाशकरमिति 
यावत् । एतदुक्तं भवति प्रागूवदेकाभोतिकोष्टानि कत्वा तेषु area प्रतिकोणं 
दशदशको छानि मध्यवज्राकारेण माजंयित्वा aqfen प्रतिदिशमेकभेकं are 
माजवित्वा aa तत्र तिकोणानि विधाय तेषु fame मध्ये च साध्यमालिख्य 
सटमध्वकोटाघःपङ् क्तिमध्यकोढमारभ्याप्रादक्िणये नासुतक्रमं निर्ममनगल्या 
पञ्चतिगशे पटले वच्छमाणक्रमभित्रविव्याकूटान् प्रतिलोमजान् षट. सङ्केत- 
विद्याजनितषय्प्रकारसम्बन्धान् एवं क्रमेण पट टि णत्कूटानालिख्य साध्यनक्तत्र- 
योन्यसूगष्टतन्ने्तत्रडत्तपड् नालिख्य प्रोक्तसमयेषु प्रोक्तस्थानषु स्थापयित्वा परोक्त 
फलमापुयादिति ool 

अनुग्रह मिव्यादिभिलघुविग्रह इत्यन्ते sia: षड भिः aa: प्रागुक्तानुग्रह- 
चक्रपूजनं तत्तदवतानां निवेव्यविशेषांस्तासामङ्गनासु समररनमनुग्रहकोहवचः 
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पायसान्नं गुडान्नं च मुद्भित्नात्रकं तथा| 

हरि द्राच्नं तिलाघ्नं च NRTA WHAT च ॥<०॥ 

FART सप्तम् तथा तद्र्गाश्चारबिग्रहाः | 
युवतीः सप्त AMIE प्राग्वद्भ्यच्यं ताः क्रमात् ॥<१॥ 
भृषगास्बर गन्धा(१)ख्गभाजनादां स्तु तोषयेत् | 

तासु तुष्टासु तृष्टाः स्यः णक्तयम्ताः समास्तदा ।<२॥ 

प्रागुक्तवजं साध्यास्यं तघालिष्यानुलामजान् | 

कृटानुक्तसमारम्भान् प्रादलिण्येन सल्िखेत् csi 

Tay प्राक्तरूपेग स्थापयत् प्राक्तभूमिष, | 

Matas फलानि स्ययों गाऽयं लघविग्रहः lez) 

यन्व' aa पूजाक्रर तत्फलानि चोपदिश्ति। ca प्रूजाचक्रविधानतः- gar 

व्रिधानतः चक्रविधानतय । तत्र पूजाविधानं डाकिन्यादोनां बुवतोनां च । चकुवि- 

धानं तु व्रयन्ादि ॥८८॥ ताः- डाकिन्यादो; । HBT इत्यन नाधार (च)क्रमोक्त 

amt: सूलटेवोममानवादमुखखाय तिचोच्यत | सपुतरदेव्या रक्तत्वमेव पट कं मध्व-- 

wat टेव्या इति Hate ०॥ तद रणः- ग्राघारप्रोक्तटेवतामनलटेवतामह गवी 

प्रागबदभ्यच्--मध्यादिप्रागन्तम् | ताः- शक्तीः ez भोजन-- तत्तद्वताप्रोक्तम् । 

आदिगश्रब्ट् न वावच्छक्तिदन्निणारूप fad चोच्यत। तासु-- ग्रुवतिघु। ताः-- 

डाकिन्यादोः। एतदुक्तं भवति- प्रायुतेषु सप्तसु चक्रषु प्रोक्तकुमेण प्रोक्ताः Tat: 

qa सम्य ज्य तत्तत्रिवेदयं तत्तदेवताये निवेद्य तद्निवेययपट कं समुदितमध्यः 
Zana निवेदयेत् । तेष्व व सप्तसु चकं षु तत्तद्रेवतासमानवर्पः मघयरुवतोय 

संस्याप्य तामु ताः Tal: MHRA VAIS तत्तद्रिवेद्यपुरःसर' भृषादि- 
भिस्तामां गुवतोनां तोपणात्तत्तच्छकयः परितुष्टाः ममम्तवाच्छितं दद्युरिति ॥८२॥ 

्रागुक्तवज्ं - निग्रह्रप्रक्त एकागोतिकोष्ठ WEA asa । ग्रनुनलोमजान् 
पञ्चति गत्पटन्तोक्तकमभिन्ेविद्यानुनामरुपान् षट ट्गरहिद्ाकूटान् | उक्तममा- 

गन्धान् — मवमध्यकोष्टाधःपङ क्तिमध्यकोष्टममारम्भान् es प्रोक्तेषु-- स्वर्गादिः 

(?) गन्यवरभाजनति मृ पु प्राः 
(1) वजुचक्र इति 2te पुः ae 
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आदिन्ान्तान्नरेः प्राद्र पिगौ गक्तिसंयुतेः | 

ASM : AAAI: पञ्चद शा्तरेः wey 

पञ्चागच्छक्तयः GRIT पञ्चाशत्न्ने पालकः | 
दिनिष घटिकायोगात् पञ्चाशन्सियनान्यपि wee 

तेषां वोजद्रयं वर्गारूपन्ने वे गसंयुताः | 

AMAA च संयुक्ता मन्वाः पञ्चदशान्चराः We oll 

चतुःषष्टिपदे मध्ये चतुष्क दिनविदयया | 

मनीषितं समालिख्य (रभा) तेष, तन्परिघनानि वे ern 

चटिकाक्रमयागेन न्प्रायामध्यमच॑येत् | 

एवं मग्डलमासार्दरात् प्राप्राल्येवाभिवाञ्छितम् nee 

धिष्वकरणिषु मैत्ादिषु नक्ततेषु एकादणशराश्य॒दये एकाद श्याश्सखानेषु Baa: | 

प्रक्तभूमिषु - हमण्डपादिपु । wars फलानि स्युः-- त्रायुःकौतिविजयादि- 
लाभरूपाणि । योगः- प्रयोगः | लघुविग्रहः - aaa सरूपः | एतदुक्तं भवति-- 

प्रागुक्तख्पे asad मध्यकोष्ठाघःपडक्तिमध्यमारभ्य प्रादक्निख्यनासुक्तकम 

निगमनगल्या पञ्चटि शएतृपटलवच्छमाणक्मभिन्विद्यानुलोमरूपान् षट aga 

विद्ाजनितपट प्रकारसंगुक्तानवं पट. ति णत्सङ्यान् कूटानालिख्य wae चतु- 

दिग्गततिकोरेषु च साध्वाख्यामालिख्य म्रोकतत्र.मेण प्रोक्तेषु कालेषु प्रोक्तेषु 

अधिकरर qa प्रोक्तभरूमिषएु mag wag स्यापनात् प्रोक्तफलावािः स्यात् 
एवमेष प्रयोगेष्वपियत्रसाध्य २) इति ॥९.४॥ 

आ्आदिक्तान्तत्यादिभिः सवेत इत्यन्तः oe भिः श्लोकः कालघटिकारूपपच्चात् 
मिघनानां तन्मण्डले सम्चनादभोष्टफलावाह्िसुपदिश्ति। तत्र- एतदुक्त 
भवति - समान्तरानः प्राक्प्रत्यक् दत्तिणोदटक्च नव Garena aa चतुःषष्टिः 

पटे चकौ मध्यत ऊद्ाधोदिदिकमेण चतुःको्ान्येकोक्तल्य तत्रैव पञ्चविंशपटन- 
वच्चमाणप्रकियया तत्तदिननिल्याविययाक्तयणि त्रोणि मनोपितप्राधनमध्यमा- 

faq तदनन्तरे वाद््याघःपंकिस्यमध्यदयदक्तिणकोछमारभ्य प्रादन्निखक्रमेणा 

मुक्नक्रमं निगमनगत्या चक्रवामपल्यक्ताधःको टावधि तेषु पञ्चटि शत्परलवच्छ माणो- 

(२) waaay प्राग यत्नसाध्यमिति Jo aie | 



Len पटल पञ्चागन्मि्नपूजनेनाभोष्टफलादिकयनम् | २८५ 

निल्यशस्ताः समावाद्य तस्मिन् चक्र ममचनात्। 
समम्ताज्कितप्रापिः सदा भवति सर्वदा ॥१००॥ 
प्रागतत्वमयो arfafifa मम्यकसमौरिता। 

स्या निप्फालनाचित्तं तत्तत्व' स्वात्मसानक्ततम् ॥१.०१। 

इति श्रो पाड़गनिल्यातन्तेकादिमत पोडणपटनलम् ॥१६॥ 

दयादन्नरादोनि माटकाप्रोक्तपञ्चाणदन्नराणखपगतत्नकारमपगतविमजनोयं वा 
मकारोपेतद्न्नं खागभखितमालिख्य णषु ny Msg पुनरप्युदयादोनि दशा. 
ain समालिख्य ag लिखितकमेण उदयादिए पष्टिघटिकामु तत्तन्मिय्रुनानि 

षोड़गभिरुपचारेरभ्यच्य तत्तत्फनमवाग्रयात्। तन्मन्वाम्तु sweat 
(रूपन्नेतान्तर) ब्र रूपिणोगक्तिपादुकां पूजवामोत्यादयः तच्छक्रिविद्या; पञ्चागत् | 
पनरपि Masa अरूपन्नतेपादुकां प्रूजवामोल्यादयम्तत्त्नेतपानल 

मन्वा पञ्चागत् एवं प्रत्यकं पञ्चागदन्नरेः पच्चागत्पङ् टगा्नरात्भिर्विद्या गन्द य 
ता निमिधुनानि प्रूजयेदिति। शरस्य चकस्य प्रागुक्तारम्भात् ब्रप्रादक्तिखक्रमेण 

लेखनाचनात् निग्रहोभवतौति सम्प्रदायाः ॥८५॥८ ६।९.७॥९८।८९॥॥१००॥१०९। 

इति यरोपोडणनित्यातन्वेषु योकादिमताख्वस्य तन्त्य परिपृगस्य तन्स्य प्रपञ्च 
सारसिहराजप्रकागाभिधानन योसुभगानन्दनायेन विरचितायां 

मनोरमाख्यायां व्याख्यायां शिवदूतो नित्याविद्याविधान- 

प्रकागशनपरं प्रञ्चदगपटलं परिपृणे 
परागम् ॥ १५॥ 

ग्रन्यमहय्रा-- 

azfanfaa यन्वागि व्याख्याग्रन्याः णतद्रयात् | 
पञ्चाजोतिः मापादाः GSH पटने MAT: ॥५॥ 



अघ सप्रद्गपटलम् | 

यथ षाड़्ग्नित्यासु द्वादशौ या समोरि्तिा। 

तस्या रौलपताकाया विधानं aafafeer ue 

न्यासक्रमविधानं च ध्यानं Nat: प्रपूजनम् | 

साधनं सिदविदयश्य विजयं कामरूपताम् ॥२॥ 

पराटकामञ्जनं खड वेतालाश्च पिशाचकान् | 

यनि गोश्च टकान्प्रायां aatfa चं वदामि 4 ॥३॥ 

प्रयोगानानुपूव्यंण सन्दिष्टानामशेषतः | 
¢ = o# = 

दणभिः सिङभिमल्याभवेदिद्याघराऽपरः ॥४॥ 

सूलबिद्यान्नमेरङ्गान्याचरेत् षड़तिक्रमात् | 
xe = मो ९ ~ 

(१)दिचतुखयषडवगः HAT षडड्तरितः ॥५॥ 

सप्तदण्पटलम् । 

पूवस्मिन् wien प्रटल एकादश्या निल्यानित्याविद्याया विधानसुपदिश्या- 

amt दादग्या नोलपताकानिव्याविद्याया विधानसुपदिश्ति। aa अथ 

पोडशेत्यादिभिः परइत्यन्ते्तुभिः ate: पटलार्थानुदिशनि। तत्र विद्या 
ठतोये पटक्ते प्रोक्त्वादिदन कथिता । विधानं वदामोत्यन्वयः॥१॥ न्यासत्रम- 

मिल्यादिविधानरूपाणि। nat _ आ्वरणश्रक्तौः। साधनं विद्याया इति शेषः । 

सिदविद्यस्य- पुरुषस्येति शेषः। विजयादोनां सिदोनां दशनासुपरिष्टात्स्वयमेव 

वच्यमागत्वाद्िद स्वरूपाणि नोच्यन्ते ॥२॥ यन्ाणि--तासां साधनानि 

यन्ताणि ॥२॥ सन्दिष्टानां -सिद्वयादोनाम् ॥४। 

मून विद्येत्यादिभियेघाविघोत्यन्तस्विभिः ara: न्यासप्रकारसुपदिशति | 

aa दिचतष्टवषट व्रवर्णः क्रमेण स्ूलविदायाः प्रथमदितोयाभामक्तराभां हदयं, 

तदनन्तरे ् तुभिः शिरः, तदुपरितन; पड भिःशिखा तद नन्तरेणेकेन कवचं, तदुपरि 

(१) विधान्" इयप्रड. इति qe ge ae | 



Lo पटने | मन्तात्तरन्यासक्रमध्यानादिकथनम्। २८७ 

श्रावानिनासायुगले वाचि कण्ट इदि क्रमात् | 

नाभावाधारके पराद्सख्िष्, fag च क्रमात् ॥६॥ 

मन्दात्तरागि क्रमणान्यसेत्सप्रदशापि at | 

व्यापकं च समम्तेन बिट्ध्याद यधाविधि ou 

इन्द्रनोलनिभां भाखन््रणिमोलिविराजिताम् | 
पञ्चवक्ता विनयनामस्गांशु कधारि गीम् ॥८॥ 

SUS AAT काप्रायाभरगमरिडिताम् | 

रन्नस्तवकसम्मिन्रटेहां चासरुग्पिताननाम् ici 

पाणं पताकां चमाणि शाङ्गचापं वरं करे; | 
द्धानां वामपाश्वम्धं : सर्वाभिरगभूषितेः ॥१८॥ 

aE च ततः गतिं @y_ वागं तथाऽभयम् | 

द्धानां दनिगीहम्तेरासौनां पद्मविष्टरे ॥११॥ 
म 

स्येन करन Aa तदनन्तरेणंकनाम्वं ब्रवणग्ि्टयो मन्वाणयोः पूवमेव हदयमन्ते विनि- 
यागात् GARR नोपादानम् | क्रमेण पड़तोगितिः- दव्यदमदक्रमेण इति Sea: 
जात्यन्तव्ण; - पड्ङ्ग(नि करयोरङ्गपु च न्यसदिव्यघः। पड़तिदिरुपादानस्य 
मङ् न्ेपविकासाघलात्र पुनसक्तिदापः ॥५॥ 

योतेत्यादिना ववाविध।त्वन्तन asta मन्ान्नरन्यासक्रमं waa 
न्यासक्रममुपदिगति। तत्र वाक्ररद्ृदयनाभ्राधारपु पञ्चस्ेकीक, अन्येषु 

पट सु यात्रा्निनासिकापाददयमन्धिव्येपु दवं हवं, त्तर एकपाटन्यासत्रया- 
नन्तरसन्यपादन्यासल्नवम् -एवं मूल विद्याच्नराणि मप्रदट्गादिषटस्यानक्रमं न्यसे 
feaa: 1 व्यापकं च समस्तेन विदध्याच्च यथाविधि समस्तेन मूनलमन्तेण 
प्राग्बहय्रापकन्यामं च कुर्यादिति यावत् ॥६।७॥ 

इन्द्रनाननिभामिव्वादिभिः क्रम इत्यन्तः पञ्चभिः Bata: सपरिवागाया 
निल्यमपयाध्वानमुपद्रिगति। तत्र॒ मोलि--मुकुटः। पञ्चवक्तां-- तदवस्छान- 
प्रकारस्तु ag चतुदिक्त चेत्यर्थः। ऊध्व स्यं मुख" माधकाभिमुखमिति सम्प्रदायः | 
विनयनां - प्रतिवक्तमित्यघः ic) दगणदम्तां -- मम्भृये तिगेषः ॥८॥ गाङ्गचापमित्येकं 

२८ 
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खाकारवगयषास्यपाण्यायुधविभूषगेः । 
nfmacea तां ध्यायेदेवं नित्याच्तनक्रमे ॥१२॥ 
विषट्कोगयुतं प्रद्ममष्टपल तता बहिः | 

ACTA भृपुरडन्द्राद.त्ते तत्पुरटुग्मकम् ॥१२॥ 

चतुदारयुतं fea णाखाभिश्च समन्दित्म् | 

कुत्वा तामाघ्ठतां ण तति गरे स्तचराच्ये च्छि वाम् ॥१४॥ 

इच्छाज्ञानक्रियाणक्तीस्तिष RAT येत् | 
गरग्रात्प्रदलिगेनेव यजे दात्िपञ्चकम् ॥१५॥ 

जन -- ~~~ ~~~ ~~ 
ee eee —— 

शरङ्मयताच्चापस्य । तेषासुभयतःक्रममूदादि कल्पयेत् ॥१०॥ पद्मविष्टरे-- 

वच्छमाणरूपे ॥११॥ श्रास्यं — सुखम् ॥१२॥ 

विषडिव्यादिना शिवामित्यन्तेन ्रोकदयेन नित्यसपयामरट्नल विधानं ac- 

पूजाप्रस्तावं च करोति। तत लिषट कोणयु-विकोपेन षटकोणेन च 

युतम् । ततो afe:— अष्टदलपशाददहिः | भ्रूपुरदन्दात्- दिग्बिदिगभरूत्कोणणत् | 

तत्ते इति हिवचनम् । ततपुरयुग्मकं- भपुरदर्यामित्यरः | कलेति पठ तरान्वयः॥१३॥ 

तत्र - awa | एतदुक्तं भवति - अभोष्टमानेन वच्चमाणमागण सम्चतुरखदहयमन्त- 

उंहिविभागेन् क्त्वा चत्वारि तत्को ग्न्य न्तः चतुर सख ्खाग्रेवाद्यचतुरखस्पञन चतु- 

व्कोगानि क्त्वा चतषु feq मध्यतोमध्यतः णारखादयोपेतानि चत्वारि हाराणि 

fauta (१)तदनन्तरमन्तस्य चतुरस्य ट स्फष्टं इ त्तं तदन्तर(२) प्ये क। जलान्त राले 

ad विधाय तट्त्तमध्वे ममान्तरालं सूत्चतुष्टयं दिग्वदिग्गताष्टाग्रकं aati 

क्त्वा तष्वं कान्तरितं सूत्राग्रात् सताग्रमट्टस्रूवास्फालनाद्टटटकोणनि विधाय 

सूत्रचतुषटयं माजेयिता तदन्तर्टाखरठाषटक मध्ये Berge sued प्रागवद्रिष्यादय 

( तदन्त्चतुरद्गलमानेन वत्तइयं प्राखन्रिष्पादयय ) तत्राष्टदलानि यथामानं कछला 

तन््ध्यकणिकायां प्राग्वत् षट॒कोगं तन्मध्यं CASA तदन्तठन्त(र)स्य समानांश- 
कश्या गुरूक्तयुक्तया स्वाभिमुखं समविरेख' कोगः च क्त्वा aa सपरिवारं cat 

वच्यमाणक्रमेणाचयेदिति ॥१४॥ 
जा = र 

(१) तदन्तव्नमन्तस्थ ति टी° go पा०। (२) तदनन्तरमिति Ho पुर Ue | 

(३) व्यामामानाङ हव्यानुच्पक्तवया इति टौ go gto | 
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डाकिन्याटौयजेत्षटसु कोगेषु परितः क्रमात् । 

ब्राह्मादौरष्टपवेष तत्कोगेष वहिस्तथा ॥१९॥ 
प्रागुक्तास्ता यजेच्छक्तोः निव्यानि्यादिषुदिताः | 
बलिदयं च कुर्वत प्रजां प्राग्बत्समापयेत् ॥१७॥ 

aaa नित्यहोमं(च) तु कुर्यादन्नाज्यतोऽपि वा । 

तिलतगडलकौर्बापि प्रोतं द्रव्यानुटौरगे ॥१८॥ 
विद्या्रागां सवषां खरव्यञ्चनबिन्दु कान् | 

yaa (त्या) त्वाऽधगणिते िपञ्चाशद्धवन्ति हि uel 

तेन तल्लन्न स्यन्त जपेदियां पयोव्रतः | 

ASIN हनेद्ग्नी IAAT AR ॥२०॥ 

प्राङमुखोनित्यपृज्ासु साघनेष॒ च साधकः | 

नित्यानामपि सर्वासां वासनायामुदोरितम् ॥२१॥ 
— नन ---- - -- करे ———— 

इच्छेत्यादिभिः ममापयेदिव्यन्तैस्विभिः श्चोकेरटेव्याः पञ्चावरणाचनक्रम- 

सुपदिश्ति। तत्र - परितः क्रमादिव्युक्तचा डाकिन्यादोनां प्राग्बत्स्ितानामेवा- 
ग्रादिप्रादतिणवेन पूजनमित्यर्थः। तत्पूजाक्रमः प्रारीव तयोदणशपटले ene 

चोक्तं व्याख्यातोऽस्माभिः। तत्कोणेषु--र्टकोणेषु । वहिः चतुर खं ॥१५।१६॥ 

नित्यानिव्यादिपदिता इति प्रागुक्तातिदेगपरत्वात्र पुनरुक्तिटोपः। तत्रादि- 

शब्दं न दूतो नित्यो च्यते, तेन तत्पटलोक्ताः सुमुखाद्या अष्टको णगक्तयः प्रो यन्ते, ताः 

TRAC तवोक्तारम्धक्रमेण परजयेदिव्यथः। अ्रनेनातरब्राह्मयरादोनां दिरचनमाया- 
तम् । घोडणात्तरकुरङुन्नामघान्नरोभ्यां यघाक्रममाद्यन्तयोरिति Ta: 1 प्राग्बत्-- 
ग्राधार त्रये, aa म)स्वयभावनादिसहितमित्ययः ॥१७॥ 

सवत्रेत्यादिना ala द्रव्यानुक्ती सवदेवतामाघारणानि नित्यामद्रव्याख्ु- 

प्रदिशति । तत्र प्रोक्तं - उक्तप्रकारतः। द्रव्यमिति गेपः ॥१८॥ 

विदेव्यादिभिसद्टोरितमिव्यन्तेम्बिभिः श्चोकेविव्यासाधनादिकमुपदिशति | aa 

qaqa - प्रत्येकं विगुज्य । द्धि:ःडती ecu aa प्रघमादिचतुष्टयपष्टा्टमपोडग- 

सप्तदणात्नराणि चतुर्भदानि पच्चममप्तमनवमेकादग(दाद ग) चतुद गात्राणि दिम 
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ततः सिद्वमनुमन्ती कुर्यात् सिद्धिष कौतुकम् | 
तद्िधानं गृण प्राज्न | ae विदाविभेदतः ॥२२। 

टशानामपि fagtat विद्यास्तासां भिदागताम । 
सद्धा च(१) ताश्च सम्प्राक्ताः RAMA फलानि च ॥२३॥ 
विद्यादिकरटे त्वाये तु योजयेदशसु क्रमात् | 
ताभ्यामेव विलोमाभ्यां(२) पुटयेदुपरौरितान् ॥२४॥ 
मन्तव्गान् दशानां च तत्तत्सङ स्याश्च ताः यगु | 

परस्तात्तत्प्रभे दानां मन्वान्वच्यं यथाविधि ॥२५॥ 

दानि। दशमव्रयोदशपञ्चदगाक्तराणि तिभेदानि विदात्तराणि anette: | 
awaagifafa विशेषविधानात् सवगुगेष्वपि faugmanfaag:) पयो. 
व्रतः ATE । तदंशं -ग्रक्तरल्तटशमांगमितियावत् ॥२०॥ वासनःयां 
-वासनापरले। उदोरितं-प्राड्सुखत्वकारणम् ॥२६। 

तत इत्यादिना फलानि चेत्यन्तेन श्ोकदहयेन सिदविद्यस्य दगशसिदधिसाधन- 
योग्यनोपदटेशपुरःसर' मूलविव्यात्तरवोजरूपादयो दगसिदिविव्याः प्रत्येकं सिदि- 
विद्यावान्तरभिदां vent मिदपसिडिखरूपाणि तत्फलानि च वच्यामोति प्रस्तौति । 
तत्र सिदिषु - विजयादिषु दशसु । कौतुकं च्रादरम् | तददिधानं ~ दशसिदिविधा- 
नम् । विद्याविभेदतः - मूलविव्यायाः खरूपभूतानामन्तराणाम् । भिदातः — 
भित्राभिला वच्यमागप्रकारयोजनत इत्यथः॥२२॥ तासां - fastat विदयानां च | 
भिदागतां --उपरिष्टात्खयमेव eae वच्यमाणाम् | ताः- सिरी; । आसां - सिदी- 
नाम् । एतदुक्तं भवति — मरलविद्यायाः सखरूपयोजनामेदप्रकारजनितविद्याविशेषान् 
सिद्धोनां दशानां तदिद्यानां प्रल्ेकमवान्तरभिदासह्यास्ताः सिङीस्ततफलानि 
सवाणि पटलगेषे aararufa प्रस्तौति (दूति) ae २॥ 

विद्यादोव्यादिना यथाविधौत्यन्तेन Bassa वक्तामाणानां सटेषां fate 
विद्याविगेषाणां सखरूपयोजनासाधारणक्ूटा न्नर (₹ 'पटलादिकमुपदिशति। aa 
faaifege ~ मरलविद्याया ्रादिभूतं संगुक्तात्तरदयधम् | ् रादयये-अत्रापिदिवचनम् | 

~ ———— 

(१) मड्यावातायति qe ge ate | (३) पटनादिकमिति टौ ge gto | 
(२) विनीमां तां पुटयेषड भिरी इति We पुर पार। 
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चतुविघः स्याद्विजयो इन्द्रं सचतुरङ्गक | 
HCAs दगजे च तेषां मन्ताश्चतुबिधाः ween 

कामरूपत्वमुदितं सखेच्छयाऽभोष्ट विग्रहम् | 

विधातुमात्मनः शक्तिं स एको मन्व इरितः ॥२७॥ 
पाद्कायुगलं विद्यावभवाप्रं तु पादयोः | 

क्रत्वा स्रदाञ्कितन्त् णं तत तदा स्थितिः ween 

aaa: स्यादेकबिघधम्तयवाञ्जनमौरितम् | 

येनाक्ता्ोनिधिं पण्छटेबायांञ्चान्तरिन्तिगान् wee 

GSU AEN: प्रोक्तः करस्य नाहिताः नगात् | 

पलायिता वा पदयोः ()प्रगमेयुवेशङ्गताः ॥३०॥ 

वेतालाः स्यरसह्भयाताः सिद्वान्ते चे(क)व विद्यया | 

निधाय साधनं स्कन्धे चर्युर्बाञ्छयाऽस्य त 113 21 

सिदिमन्वाणामाद्मन्नरदयं योजयेदित्ययः | दगसु-सिदिषु विद्यानामिति na: | 

ताभ्यां - स्युक्तात्नराभ्याम् | प्रटयेत् -सिद्िमन्वान्ते योजयेदिव्यथः | उपरोरितान् - 
उपरिष्टादक्छमाणान् ॥२४॥ द णानां चेति काकाक्िवत्प्रवापरयोरन्वं ति। तत्तत् 

aan: — सिदितदिद्यावान्तरा(२)भिधानसड्ग्राः। ताः--सिददोः। परस्तात्-- 

मिदिसङ्ग्रासिदिस्रूपोपदटेगणनन्तरम् | तत्प्रमदानां- प्रत्येकं सिद्धावान्तम 

भेदानाम् । Beata --तत्सड्प्रादिभिः॥२५॥ 

चतुविधदत्यादिभिः uaa इत्यन्तः पञ्चदणभि;ः द्चोर्कद्णानां सिदोनां 

स्वरूपं तद्धिदामह्ाम्तदि द्ाभदमङः ख्याय्ोपदि्रति | aa चतुरित्यादिना aaa 

विजयमिदिष्डरूपादिकसुपदिगति त्त्र दन्द - गरुड इति शेषः । तत्रामवेरिणोः 

प्रधानयोः Waal अन्योन्यं युव (म्)। मचतुगद्कक--गेपं प्रागवत् । द्गज-- 
दुगमंजाते- गषं प्रागृवत् । तषां - विजयानां चतुिधानाम् ।२६॥ 

कामेल्यादिना asa कामरूपत्सिदिरूपाट्िकमुपदिगति- तत्र afa:— 

सामच्यम्। मः-कामर्पप्रदः॥२७॥ 

(१) प्रणामं परूवसङ्गता इति मू पुर प्रा (२) न्तवभिद्ा इति टौषृ° ate | 
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विक्तताङ्गमुख।ः ्षेचित्केचित्तियंङमुखाङ्काः | 

केचिद्धोषगनादराङ्गाः वैताला वद्विग्रहाः ॥३२॥ 

सवऽपि वशगा बाक्यादस्य शवृन् ग्रसन्ति च। 
किङ्ग: प्रोक्तकरगाडवेयुर्यावद्ायुषम् ॥३३॥ 

परिशाचाम्ताटशाः प्रोक्ता काश्यं वेरूप्यविग्रहाः | 
क्राः ASMA: प्रोक्तकागि्गिः स्युरसङ्कयकाः ॥२४॥ 

तषामेका भवेद्या तया ते किङ्कराः सदा | 

तरेव प्रहरेच्छ वमन्नातमनिशं रगे ॥३५॥ 
षट् वि शद्रूपसंयुक्ता यक्चिण्यो वाञ्छितप्रदा: | 

सरूपा द्िभुजाशिववसनाभरणान्विताः ॥३६॥ 

पादु केव्यादिना Aaland इत्यन्तन श्रोकहयेन पादुकासिदिखरूपादिक- 
सुपदिशएति। aa विद्यावेभ वाह--पादुकासिइविदःप्रसादौहतम् । पादयोः- 

स्वस्य तिशेषः | तत्र - देशे ॥२८॥ तन्मन्तः — पादुकामन्वः | तथेव -यथा पाद्का- 
लाभः तन्मन्तसङ्या वा । येन - अस्नन ॥२९॥ 

ख्य तादृगेत्यादिना waa खद्गसिदिसखरूपादिकसुपदिशति। 
da ताटटशः-(लाभम)मन्तविव्याभ्यां awa खद्ध नेति fa) afear— 
रिपवः ॥२०॥ 

वेताला दइत्यादिभिरायुषमिल्यन्तेस्विभिः श्रोकेतालादिसिदिखरूपादिक- 
मुपदिशति । aa ्रस्य साधकस्य । ते - वेतालाः ॥२१॥ तिर्यङ्मुखादकाः-- 
सगमुखा wanda) वदविग्रहाः- प्रोक्तविग्रहान्तरेणापि wenn स्वं - 
वेताला रस्येति पूर्वापरयोरन्वं ति san 

प्राचा इत्यादिना रण इत्यन्तेन श्रोकदयेन पिशाचसिदिखरूपाः 
दिकमुपदिगशति। तत्र तादृशा - नानाविधा gaa) gem --अ्नल्य- 
सत्वाः ॥२४॥ तेपां - साधने इतिरेषः । तया- विद्यया । ते-- पिशाचाः । a:— 
पिणचेः। श्रज्नातं- प्रत्यक्तम् ॥३५॥ 

पट्विंगदिव्यादिभिः waa इत्यन्तस्विभिः श्लोकंयक्िणोसिदिरूपादिक- 
मुपदिशति। तव्र-- षर् विंशद्रूपमं गुक्ताः-- पट् द्विगत्सङ ख्याता इत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 
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सहाया यौवनाव्याः खगालेपनसोरभः । 
समेत्य स्वाभोष्टानि ददुम्ताः साधकाय व ॥२७॥ 
तासां विद्याश्च षट्विंशदच्य ताश्च शृ प्रिये ! ॥ 

याभिः सिद्धाभिरनिगं साधकाः सवसम्बताः ॥२८॥ 

चेटका स्यश्चतुःषष्टस्तेषां Aaya तत्समाः | 

तेऽपि नानाविधाकारा: fagra टदुगौ्ितम् usc 
मावासङ्ख्याथिवरूपािवाण्वस्येच्छयाऽनिगशम् | 
वसृन्य॒पहरेयुम्ता विदोका तत्प्रसा(घ)दने tie 
विद्याया नवमार्णादिवगेःषड़भिमदोगितेः | 
दशविद्याः प्रजायन्ते गृण वच्य च ताः क्रमात् ॥४१॥ 

० रररे =. 

श्रमदायाः-परिवाररहिताः। ताः- यत्तिखः ॥३७॥ तासां - यज्निगोनाम् | 

ताः- विद्याः । याभिः- विदयाभिः ॥३८। 

चेटकेव्यादिना aaa चेटकमिदिकरूपादिकमुपदिग्ति। aa तपां-चेटका- 

नाम् । तत्समाः- चतुःपट्टिमड ख्याइत्यघः | aaa । त~ प्राग्वत् | 

fed anata शेषः Wee 

मायेल्यादिना waa मायासिदिरूपादिकमुपदिशति। aa मायाऽसंख्या 

इति स्डातन्त्ोक्तिः | माया :- शक्तयः wast इत्यथः । चित्राणि वम्तुनोति 
मम्बन्धः । श्रस्य- साधकस्य | ताः--मावा;। ततुप्रमादन- मायाप्रसाटन। 

प्रसादनं प्रािः। एतदुक्तं भवति- विजयानां afamiat चटकानां विद्या 
यथाक्रमं चतम्: पट विंगचतुःषष्टिः। अन्यासां सप्तानां प्रत्येकमेकंकरूपतो 
विद्याः सप्त, सम्भूय दगानां fastat विद्यामडनाः एकादगधिकं शतः 
मिति igen | 

विद्याया इत्यादिभिः व्याकुलक्रमादिव्यन्तैरकदि णत्श्नोकंः fagtat प्रागुक्ते 
काद गाधिक गतमंख्यामन्चस्वरूपाण्ुपदिगति । da विद्यायाः aaa: । 

उद्दोरिते - वत्सां: | दण्विद्ा इति सिदपैक्तवोक्तिः। ताः-- 
विद्याः ॥४१॥ 

निव्येव्यादिना maa विज्यमिदिविद्यां चतुविघधामुपदिगनि- तत्न नित्य इति 
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faafa विजयं देहोव्युक्तौ सम्पुटयेत्ततः | 

विद्या सा विजयप्राप्नां चतष्व (१)कादणान्नगाः ॥४२॥ 
मटेति कामरूपं मे टहोतिपुट्येत्तया | 

वयोदशाक्लरौ विद्या कामरूपप्रडेरिता ॥४६३॥ 

निल्यदेपाटकां टदौव्यक्ता कुर्या सम्पुटम् | 

arent भवैदिदया सिद्धा cata पादे ues 

au निव्यप्ररेल्क्ला टेद्यञ्जनमितोरयेत् | 

पृजयत्तहयेनाच arena समोरिता ॥४५॥ 

द्रवोल्येटेहिषङ्खारमिल्यक्ता yaaa | 

दाद् शार्णा भषेतसिदा सत्या ददयात्सुभोभनम् ॥४६॥ 

मन्तयोजना। विजयप्राघ्यां -- चतुषप इन्दग्रुदादिष विजयप्राघ्यामित्यन्वयः। 

विजयसिदिविद्याया एकादश्णत्तयाखात्विष्यं हन्दयुद्धादिप्राक्तनामविशेषयोजनतः । 

यथा SEAS चतुरङ्कयुदे Fes gage इति तानि विजयगब्दात्पूवें 
योजनोयानि | तन पञ्चदशन्तरास्तिम्ः | एका सपद गाक्तरेति | अतिरहस्यला- 

दिव्या आच्नस्येन न लिख्यन्ते ॥४२॥ 

azaifea aaa काप्ररूपसिदडिविद्यामुपदिगति। aa मद इति 

मन्वयोजना उकेतिगेपः। अस्मिन् प्रकरणि उकेत्याद्यनुक्तावुक्तेति wa: । तथा-- 

कूटदयेनत्यथ; । अ्रन्यत्सुगमम् lige 
निव्यल्यादिना श्लोकेन पादुकासिदिविद्यासुपदिशति। aa नित्य इति 

मन्वयाजना । विद्येति पूर्वापग्योरन्वं fa पादकं इति दिवचनम् ॥४४॥ 
तयेव्यादिना घ्चोकनाञ्जनसिदहिविद्यासुपदिगशति। तत्र तथा-या पादुका 

fanaa नित्यमद दति मन्वयोजना। तद्येन - कूटदयेन । ee 

राणा विद्येति गेषः ॥४५॥ 
द्रवनिव्येल्यादिना asa खद्धसिदिविद्यामुपदिशति। aa gafaa इति 

मन्वयोजना | तघा-- प्राग्वत् । हयेन--दाद गाणां विद्येति जेषः । मिदा - 

प्राग्वच्छषः sell 

(१) चतुद्धका (ति Ale Jo पा०। 
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faagafa बेतालान् टेहौति yeaa | 

वयोद शाक्नरां विदां सिद्धां तान् ट शयेत्तघा ॥४७॥ 
पिशाचान्प्रं प्रयच्छति पु नित्यम द्रवे । 

पुटयेत्पूवंबहाभ्यां विदा सप्रद गान्नरा ॥४८॥ 
षट विं शद्क्ता यज्निण्यस्ताः स्वां वाञ्छितप्रदा: | 

तासां नामानि विद्याश्च aa acd यधाविधि ॥४९॥ 
fafaat विभ्रमा हंसो भोषणौ जनरञ्जिका | 

विशाला सदना HA?) कालकर्टो महाभया ॥५०॥ 

माडन्द्रौ (र)शङ्धिनो चान्द्रौ मङ्गला वटवासिनी | 

मेखला सकला लच्मोर्मालिनौ विप्वनायिका ॥५१॥ 

सुलोचना सोभा च कामद् सबिलासिनौ | 

कामेश्वरी नन्दिनी च सखगरेखा(३) मनोरमा ॥५२॥ 
प्रमोदा रागिणो सिद्धा प्रद्धिनो सरतिप्रिया। 

कल्यादा RASA ततश्च सुरसुन्टरो ॥५३॥ 

नित्वेव्यादिना श्चोकन वैतालसिदिविद्यामुपदिग्ति। aa नित्यदरव इति 

मन्तयोजना | तधा प्राग्वत् दयेन । तान्- वेतालानितिगेषः ॥४७॥ 

पिशाचानित्वादिना aaa पिशचसिदिविद्यामुपदिशति। aa gad 
पिशचण्ब्दात्नित्यमदद्रव इति मन्वयोजना । दाभ्यां - बोजाभ्यामितिगेषः ॥४८। 

षट॒तिंगदिव्यादिभिः सुन्दरोत्यन्तैः पञ्चभिः स्चोकंनामविद्याप्रस्तावपूवै 
यक्िणोनामान्युपदिशति। तत्र तासां - यक्निणोनाम् ॥४९॥ 
विचिवेव्यादिना च्चोकन दादश नामान्युपदिगति | da महाभया इति दशमो॥५०॥ 

मादन्द्रोव्यादिना aaa दग नामान्युपदिगति yen 
सुनलोचनल्यादिना arate नामान्युपदधिगति। तत्र सुलोचनेति चतुरक्षरं 

नाम | मसशोमेत्यत्र सकारः aera: | सविलासिनो इत्यत्रापि सकारम्तदत्॥५२॥ 

(2) aemget इतिमूः ge Te | (२) णग्रिनौ इति मृ qo ae 

(२) स्वणत्रगानय्ागरहा sfa a2 पुर पाः 

Zc 
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ति षटविंशदाष्याता यक्लिखोऽभोष्टदायिकाः | 

तासां विद्याः क्रमेगेव(१) तद्वोजदयसम्पुटेः ॥५४॥ 
निल्यद्रवमदेलन्तेः षड वगः सखोक्तनामभिः | 
faa: षट॒विंशदाख्याताम्ताः सिद्वा दद्य रौण्पितम् ॥५५॥ 

तासां बिदयागसद्यास्तु Vy वच्य यथाक्रमम् | 
पञ्चमो पञ्चद शमौ विंशतिश्च तथाऽन्तिमा ॥५६॥ 

चतसखः(२) पञ्चदशकास्तेतोया साऽष्टमो तधा | 
वयोदभौ चाष्टदणशौ Sant दादशाक्षरा ॥५७॥ 

सेकतिं शच तदत्स्यश्चतुदं समन्विताः | 
नवमौ दशमी(२) Salsa तददनन्तरम् ॥५८॥ 

——— — ———_——— ————_— 

प्रमोदेत्यादिना ञ्चोकेनाष्ट नामान्युपदिश्ति । aa सरतिप्रियेव्यतापि सकारः 
wad) कलादकतेव्येका। अन्यानि नामानि सुगमानि ॥५२॥ 

इतोत्यादिना ईष्ठितमिल्यन्तेन श्लोकदयेन प्रोक्तनिगमनं यक्तिणोसिदिविदां 
चोपदिशति। aa तासाम् --यक्तिणोनाम् | क्रमेण - वच्यमाणेन | तद्दोजदयसम्ेः 

मूलविद्यादयन्तबोजदयपुटितेः॥५४॥ षड वख खनामभिरिव्यतोत्तरघ्नोकेनान्वयः | 
नित्यदरवमदटॐ इति मन्वयोजना | एतानि(४) मूल विद्यादयन्त sara खस रूपोप- 

emfa मोजदयपुटेन सहितानि usaf यक्तिणोविद्यासवेसाधारणानि | 
उक्तनामभिः--विचितरादीः षर्तिंशड्धिवि्ाषडक्तरान्तर्याजितैस्तत्रामभिरेव मन्व 
भेदः ॥५५॥ 

तासामिल्यादिभिः परा इत्यन्तैशखतुभिः स्रोकेविव्यानां प्रत्येकमक्तरसङ्या- 
सुपदिगशति। तत्र॒ तासां यक्निणोनाम्। अन्तिमा-षट व्रिशण ॥ ५६ ॥ 

चतखः- विद्या इति शेषः। पञ्चदशकाः-पञ्चदशक्तरा इत्यथ; ॥१५७॥ 
सेकतिंशचेत्यस्य (दादग्)दादशात्तरा इत्यतान्वयः । एवं सम्भूय wena 
विद्याः षट_। तदतस्युश्तुदश्समन्विताः -यहत् दादभथान्नराः तदः 

ee 

(१) क्रमेणस्ुः इति Ao Yo qie | (२) चतुरख Alo पुर पा०। 

(३) सकविंगाइतिम्> Jo a | (४) मूर्वविद्या्ययम्तस्वरपोपेतानि इति Zte go पा०। 
+ निव्यमद्ररमवद्दमि इति Fo go पाः 
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चतुषिशा पञ्चविंशा सप्तविंशा aga, 
चयस्विंशा(धि)दिकास्तिखस्वयोद्गयुताः पराः wei 

चटकानां aqiafe aaa च वदामि तै। 

Me NEI ते निल्यं साधयेयुः समौहितम् ॥६०॥ 

विभमो वाहको(१) TT विकषंः क्रोकरः कविः | 
सिंहनादो महानादः सुग्रीवोमकांटः णट:(२) ॥६१॥ 
विडालान्नौी विडालास्यः कुमारः agg: | 

मुरो मङ्गलोभोमो दवौ पिवक्तः षडाननः ॥९२॥ 

alas निगशाचारौ विषग्राौ [ वरकोट्रः। 

सेरिभास्यो गजमुखः पशव्तो(2)गजाननः ॥६३॥ 
्षोभकोमगिभ द्रश्च क्रोडकः सिंहवक्त कः | 

WANA: कड्वटनः काकास्यो हयवतत कः ॥६४॥ 

चतुदेशान्नरा इत्यथः ॥५८॥ apam इति। अ्टविंशेव्य्थः। तयस्तिंशा- 

featfag:—aafamfent: पञ्चविंगान्ताम्तिम् इत्ययः । way चतु- 
दगान्नरविद्या दग । त्रवोदशणयुताः पराः--त्रन्याः षोड विव्यास्वयोदगात्तराः, 

ara प्रघमदितोयचतुघषषछटसघमेकादगदाटश्चतुटं गषोड गद गैको नवि गतिव्रयो- 

वि शषड़.दिगेको नति ग(विंग)दाति णः । aa तासां नाम्नानि--विद्याषड्क्रान्ते 
मम्बुदिरूपाणि योजयित्वा तदन्ते बोजदयं प्रागृवदयोजनोयमिति सम्प्र 
STATA: yd 

चेटकानामिल्यादिभिः कोतिता इत्यन्तेरषटभिः श्रोकस्तन्मन्तप्रस्तावपूवं 

चटकानां नामान्युपदिगति । aa तं--तवेत्यथः। ते चेटका; ॥६०॥ 
विश्वमेत्यादिना aaa एकादग नामान्यपदिश्ति ॥६१॥ 

बिड्ानलान्न इत्यादिना श्चोकन en नामान्युपदिगति ॥ 

मातङ्ग इत्यादिना गाकनाष्ट नामान्यु पदिति ॥६२॥ 
करः ——— न्रा — ooo 

(१) faamaisa atv; कग्टकोगकौरविग्ति मृ० Je पा०। (२) सदा दति qo पुट We | 
(२) वक्वौषगाननः इति qo qe पा। * mm सिद्रासुततिन्यमिति a> qe gle | 

† Gar इति सृ पु पा०। {‡ विषानन इतिमू° ge OTe | 
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महोदरः स्थ लशिगा AMA वरानन: | 

चपलः FR STUY मायावो मदनालसः ॥६५॥ 
मनोहरो IAG: (१)स्.लदन्तो दशाननः | 

सुमुखः fsa: AX वराहास्यः सटासुखः ॥६६॥ 
कपटः कौतुकी कालः किङ्करः कितवः खलः | 
wana: fag.(2) wana ति atfaat: ॥६७॥ 
बीजदयपुटान्तस्धं मेदनित्य(प)द्रवेयुतैः । 
नामभिस्तेद्ि तीयान्तेदं शीतिपदसंयुतैः ॥६८॥ 
एवं मन्ताञ्चतुःषष्टिः क्रमादुक्ता महेश्वरि | | 
तेषां सङ्लामपि तथा शुग वच्ये यथाविधि veer 
चतुरं शल गास्तेषु नञ मन्ाः समीरिताः | 
तधा पञ्चदशार्णाः स्युः षड़ विंशतिरितीरिताः poor 

daa इत्यादिना भोकेनाष्ट नामान्युपदिशति। aa सिंहवक्तक इति 
पञ्चाक्षरं नाम | हयवक्तक इति पञ्चाक्नरं नाम neg 

महोदरेत्यादिना गोकेनाष्ट नामान्युपदिशति ॥६५॥ 

मनोदरेत्यादिना गोकेन नव नामान्युपदिशति lie el 
कपट इत्यादिना aaa en नामान्युपदिशति । aa wae इति पदच्छेदः । 

अन्यतसुगमम् ॥६७॥ 
बोजेत्यादिना महेश्वरोत्यन्तेनार्धायेनेकेन Baa चटकानां मन्च्ानुपदिशति | 

तत्रमदनित्यद्रवे इति मन्वयोजना । नामभिः -- विश्वमादिभिः चतुःषष्टिभिः। 

दितोयान्तेः-- दितोयाविभक्चन्तेः। सम्पुटितानि एतानि मूलविद्याया उपक्रम- 
रूपाणि । पड़क्तरागि मवमन्साधारणानोति नामभिरेव wade! मन्वयो- 
जनक्रमो यथा--वोजदयं मरनविद्यायाः षड़न्राणि इति दितोयान्तं तत्तन्नाम, 
तदन्ते देहोतिपदं तदन्ते बोजदयं विनलोममिति ॥६८॥ एवं-उक्तप्रकारतः ॥ 

तेषामित्यादिना क्रमादिव्यन्तेनादयादयेन चेटकनाममन्ताक्तरसडयामुपदिशति | 

(१) टणदन्तो इति ao ge glo | (२) arg fa qo go पा०। 



gon पटने चटकनाममन्वात्तरादिकथनम् | २०८ 

घोड़णार्गास्तु मनवः पञ्चविंगतिरौरिताः | 
तथा (१)सप्रद णार्णाश्च चत्वारोव्याकुलक्रमात् ॥७१॥ 

बिद्या्तरेगनाघ्रत्तान्यन्नराणि चतुग | 
सखरेम्तभवेत् सगा चतुर्विं गच्छतद्रयम् ॥७२॥ 
तेयन्वागि च सप्र स्यम्तषु प्रोक्ताः क्रमायजेत् | 
दृवता; सप्तवारेषु भस्कगादिष् भक्तितः ॥७३॥ 

क 

तत्र तेषां - मन्ाणम् Ween चतुदे गात्तराम्तेषु नवमन्वाः ममोरिताः- तेषु मन्तेषु 

नव मन्वायतुदे गाक्तरा इत्यन्वयः | ते च ठतीयपटठेकादणपोडगेको नवि गदिपञ्चाग- 
सप्पच्चागषटटिविषष्टितमाः | पञ्चदणाग्णः स्युः पड़विंगतिः- ते च प्रघम- 

दितोयचतुघेपञ्चमनवमदशमचतुटेगपञ्चद गसप्तद गा्टाद गदा विं गतिं गदा तिं गचत्- 

स्विंशषट तिं शडि चत्वारि गचतु त्वार गत्पञ्चागदेक पञ्चाप्रतपञ्चपच्चाशतषट पच्चा- 

दष्टपच्चाणदेकोनषष्टिहिषष्टिचतुःषष्टितमाः॥७०। षोड णाण्णम्तुमनवः cafanfa: — 

ते च सप्तमाटमदादश्योद गविंगक विं शत्रयो विं शायेकोनतिं णशन्तसघकौ कति ne: 

तिंगेकोनचत्वारि श्चत्वारि गेकचत्वारि शचि चत्वारि गत्पट चत्वारि गत्मप्तचत्वा- 
रिंशद्टचत्वारिंगेकोनपच्चागत्रिपञ्चाण्चतुःपच्चागत्तमाः। मप्तदगार्णाय्त्वारः--ते 

च त्रयस्विंगत्पञ्चविंगत्सप्ततिंगचत्व (रिं गत्तमाः | व्याकुलक्रमात्-उक्तक्रमतः। 

wad सुगमम्। aa मायामिडिविषयस्य मन्स्य चेटकान्तगतत्वादनुक्तमिति- 

मुख्यागमः | तेन सवंगगब्दस्याने माया इतिशब्द ममादेगात् - तन्मन्वश्चतु- 
Emad; | एवमेकादगाधिकशतमङ्यामन्वमूनमन्वा स्वरूपमेदसभन्धित्राः समोचोनं 

दगिताः ॥७१॥ 

विव्यान्नरेरित्यादिभिः नरमिव्यन्तेयतु्विल्या ar: प्रागुक्तानाभेकादशा- 

धिक्रशतसद्यानां भिदिमन्वाणां साधनां मक्षवाराणां स्वरविक्लतमूलविव्यात्तरेः 
सप्त यन्वारणि तत्तत्माधनस्थानानि तत्ततप्रत्यन्नप्रकारांम्ततफलानि चोपदिगति | 

तत्र सस्वर; - प्राग्वत्घोड़गस्वरप्रसाटदितेः | चतुविंगच्छतदयं - चतुवि गत्य धिकदि- 

णशतमित्यथः ॥७२॥ ते: -अ्र्तरे; | तेषु-वन्वषु । प्रोक्ताः- प्रागुक्तदणशविधसिदि- 
प्रोक्ताः । सप्तवारेषु भास्करादिषु-ग्विवाराद्विषु मप्तवारयु प्रतिवारं प्रोक्ताः(२) 

सिदिद्टेवताः ana ang aay एकम्मिन्नेकम्मिन् प्रत्येकं तत्तत्माधनादिषु 

(१) तवा सप्तदशा उति ae पुर पा०। (२) तिधिद्वता इति टीः ge ate | 
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वाराघ्यां सप्रमोयुक्तामिष्ट' देहीति चालित | 
यन्वस्य मध्ये मायास्य' तव(१) fags पूजयेत् ॥७४॥ 
वत्तयोनेवयोनिं तु AAT वाद्येऽटकोगकम् | 
वहिः कलाजभूपद्मयुगं कुर्यादयघाविधि your 
विलिख्य तेषु क्रमशो वर्णान् द्ाविंशदालिडत् | 
दलेषु कोगेषु(र) तथा त्त मध्यवये पुनः ॥७६॥ 
माढकामकथायां वे विलिडदान्तरक्रमात् | 
तस्य AMAIA हलक्ार्णान् क्रमाल्चिखेत् ॥७७॥ 
अग्रात्प्रदिगं त्वेवं सप्त यन्तागि aaa | 
fagtat afamat च चेटकानां awa: oc 
चटकानां विशेषोऽयं मध्ये ऽषटच्छदमम्बजम् | 
तषासुक्तक्रमेणव साधनानि (३)फलानि वे ॥७€॥ 

यज्दित्यथः॥७२।सप्तमोयुक्ञां - सप्तमोविभक्चन्ताम् | मायाख'- हन्न खागभस्यम्। 
इष्टं Sulfa चालिखेदिति gaaraa: 1 तत्र - मायोदरे । fad - सर्वसिरि 
दवता; ॥७४॥ बाह्य - TAI: | वदहिः-अर्टकोणात्। कलान्न'- षोडशदलं 
पद्मम् | यथाविधि--यथामानं fafa gaara तषु--दलेषु । कोणि- 
्व्युत्तरतान्वयः। ठत्तमध्यत्रये — नवयोनिजाद्यगताषटकोण्वाद्यगतपोडशदलबाद्य 
गतहत्तदयमध्यवोधोत्रये इल्यः ॥७६॥ अकथायां -अकारादिविसङनीयान्तान 
षोडश ककारादितकारान्तान् षोडशयकारादि सकारान्तान den वणानित्यथः | 
तस्य - तद्वाद्यलिखितस्य yume | णान्तरालेषु हलक्ताणान् - क्रमात 
WIT कोणान्तरालेषु चतुषु उक्तमन्नरत्रयं विलिखेदिव्य्ध;॥७७॥ 
अग्रातुप्रदक्तिगं - सर्वात्तराणोति sta: । सप यन्ागि--स्यरितिशेषः। ते यन्ते; | 
एकशः ` एककस्य समाधनादिकमिति शेषः । भवैदिव्यतास्य शेषस्यान्वय; por) 
मध्य्टच्छदमम्ब् ज -नवयोनिख्ानेऽषटदलपद्यमित्यथंः ॥७८॥ तेनापि सकर्णिकानि 

यण ~क + 

(१) ततमव स sf Ao go ute | (२) am निखदृत्तववे इति ae go ato | 
(२) फनावलिः इति म॒° Jo पा०। 
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प्रयोगान् खरग देवेशि ! यैः fag मतसमोभुवि | 
एज्यते सवलोकंश्च सवतः सर्वदापि च ॥८०॥ 
अरण्यवटसूले च waa गुहासु च। 
उदयानमध्ये कान्तारे मापाद्पूलतः ॥८१॥ 

सिन्धुतौरवने चेता afaat: साधयेचिशः | 
एको कम्मिन् वग लन्नं जपेदटुक्तविधानतः cel 

च ~ ~ किर 

नवस्थानानि भवन्ति। तेषां -विजयादिचेटकान्तानाम्। यै; -- प्रयोगौ; | 
मत्समः- परमेश्वर इत्यथः । एतेनवभिः श्योकरेतदुक्तं भवति- रभौ्टमान 
श्रमेणान्तवहिविभागोनेकाङ्गलान्तरालवोधिकं aust विधाय तन्मध्ये प्रागुक्त 
मानविधानतो नवयोनिं क्त्वा तद्वहिदिग्विदिगतकोणचतुरमृदयेनाष्टको गं 
विधाय तद्हिरेकाङ्गलान्तरालवोधिकं दत्तदयं छत्वा af: पोडशदलानि 
सवाद्यगतत्तदयं विधाय तददहि्चतुरम्दयमन्तवहिविभागेन क्त्वा सर्व 
मध्यस्थयोन्याममुमिन्वारे इमां मिदं टेहोति हन्न खायां ads माया 
वाराख्यां रेफांशे तदन्तराले fate Zefa समालिख्य तद्वदहिरग्रादिप्रादलतिखये- 
नाष्टसु कोणेषु सखरविकछ्लतम्तूतविद्याक्रेषु चतुविशत्यधिकगतसङ्गयषु atfe- 

asen agate: (अरम् ष्वष्टकं तदहि) पोड्ग्रपतरेषु पोडणं(कं)च एवं 

इाविंशदक्तराणखालिख्य ana वोघोतये अन्तनवयोनिवाह्यगतचरत्तइयवोथ्यां 

अकारादिविमजनोयान्तान् पोड़गसखरानालिख्य॒मध्वस्थायामटकोणवाद्यगतघत्त. 
इयवोष्यां अकारादिविसजनोयान्तान् पोडगस्वरानालिख्य मध्यस्थावामटरकोण- 

बाह्यगतवत्तदयवोध्यां ककारादितकारान्तानि पोडगन्नराखालिख्य॒पषोडगदल- 
वाद्यगतङत्तदयवौष्यां घकारादिमकारान्तानि पोडगाक्तराणि तद्बह्धिचतुरम्- 
कोणान्तरालेषु AY saa इत्यक्षरत्रयं प्रति(चि)कोणान्तराले समालिखेत् ! 
Uda प्रथमं यन्वम् । अन्ये पट्सु यन्तेषु पूवपूवनिखितान्तरदादि शकोपरितन- 
मुपरितनं दाति गत्कं च विलिखेत् । एवः सप्त यन्ागि त्वा स्पत्राकदिकषु 
सप्तसु वार्षु प्रोक्तक्रमण विनिगुच्ञपादिति ॥८०॥ मादपादपमस्नूनतः-- माढपादपा- 

wel च पूवं प्रधाननित्याकाम्यकयने कथिताः Fae स्थानान्यायतनानि ॥८१॥ 
सिन्धुतोरवने -नदोतोरस्थवनं इत्यथः । एवं way sien स्थानानि सम्भवन्ति | 
fan; एककम्मिन्- दादशसु स्थानु एकस्मित्रकस्मिंम्तिमृम्तिमो afam: 



Sue मनोरमाख्यटोकासदहितं तन्वराजे 

तदशांशं qua च होमं कुर्यात् WFAA: | 
कट्म्बवन्धृकजयाहयमारे श्च लोहितैः ॥८३॥ 
ततः WAT: समागल्य प्रलया वाञ्छितप्रदा | 

सुवर्णानि च वासांसि भूषणानि फलानि च ॥८४॥ 

्रखादयानि च पेयानि भोज्यानि विविधानि च। 

आलेपनानि माल्यानि दद्युराजौवितावधि ॥८५॥ 

आयाते सर्वद ata प्रलक्नादेहि वाञ्छितम् | 

saat निल्यशम्तामस्तु पृजयेचजपेत्तथा ॥८६॥ 

अष्टात्तरसदहखतु तां तां विदयामनन्यधौः | 

एवं ताः सवयक्तिण्वः फलं द दयुययेश्ितम् ॥८७॥ 
चेटकानान्तु॒ स्व॑षां AAT क्रमेग वे । 
एकस्मिन् पञ्च पञ्च स्यः सिद्धाः सिन्धुतटे नव ॥८८॥ 
तेषां च aaa जपमुक्तविधानतः | 

मीनं दिनेष सततं कुर्यात् सिङ्ग 7 न चालयेत् ॥८६॥ 
मध्यरावे सद्ा होमं aut च समोरितम् | 

जपेटिवानिशं प्रोक्तं सवंषामपि साधने ॥€०॥ 

साधयेदित्य्धः । वणलक्तं--तत्तदि व्यायाः ican aa न॒ जपसंख्योच्यते | 
हयम लोहितेः- रक्तकरवोरपुष्पं रिव्यथंः ।८३॥ 

तत॒ इत्यादौपसितम् इव्यन्तञ्नोकचतुष्टवोक्तयक्तिणो प्रत्यकौकरणतद्देधा्थं 

नित्यतदुपासनादिग्रन्याथः सुगमः ॥८४।८५।८६॥८७] 
तेषु - स्थानेषु | एकस्मिन् पञ्च पञ्च एकस्मिन्नेकस्मिं स्थाने पञ्च पञ्च चेटकाः | 

मिन्धतटे नव-- दादश खाने नव चेटका: । ga यत्निणोप्ोक्तद!दग Gag एका 
ena कंकस्मिन् स्थाने पञ्च पञ्च हादण सिन्ध॒तटे वन स्याने नवचेटकान् एवं 
चतुःपट्टिष्वं aan चटकं Wana साधयेदित्यघः। एतानि स्थानान्यन्यसवै 
सिडगटकसाधनसाधारणानोति सम्प्रदायः ॥८८॥ वणेलत्तं-- मन्स्य । दिनेषु- 
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चेटकास्ते समागत्य मध्यरावेऽतिभौषगणाः | 

लोभवुरमु MA नचरत्यय ततपरः ॥९१॥ 

uaa: कि तवष्ट तत् करामिति वदटेच्चिशि | 

प्रत्येकं ते aaa Al न मां मुञ्चत इत्यपि ler 
नित्य्स्तान् जपार्चाभिरपासौोताचरेत्पनः(१) | 
(स््र.)सते तसेव्य afer साधयेयुः समौहितम् wes 
WAM समरं भङ्ग प्रहारमदहितं जने । 
कुवन्ति प्राधितार्थानां प्रदानं च दिवाऽनिगशम् nes 
आनयेयुश्च वनिता बाञ्कितांम्तत््नगात् घ्र वम् | 

निश्चलौकुवते मत्तं दन्तिनं वा हयं नरम् ॥<५॥ 

निव्याघोडगक्षे fag देवपि पिरान्सेः | 
पिशाचेररगेः सिद्धं : किन्चरेर प्सरो गनी: ॥८६॥ 
मरुद्भि सुभि: सप्ररटपिभिय्नदानवैः 
ae tHlentas: साध्यश्च नवभिग्र दः ॥<६॥ 

—_—— 

माघन।1)दिनए, एतत् मवमाधारणम् ॥८८॥ दिवानिशं - मर्वदेव्यध; । मर्वेषां - 

प्रोक्तानामन्येषां विजयादिमावान्तानामषटटानामन्येषां च ॥८०॥ असु- साधकम् | 
ततपुरः-माधकपुरः॥८:?॥ प्रत्यकं एक ए्कयटक इत्यथः। अरस्य वदटेदित्यत्रा- 
न्वयः | त- चट काः | तघेव्यादिना ्चोकगषः साधकप्रा्नावचनम् ॥८२॥ नित्यश 

-- तत्तच्वेटकसिद्धयनन्तरमुक्तक्रमात् | (म्मु)त- चटका: । समोदहितं- साधकस्येति 

Tg ॥८२॥ गतृणामिन्यादि ममोद्धितमाध्नाप्रकारः | एतदु भवति चेटकषु 

स्वाभिमतं सखवाभिमतमेकमकं चटकं प्राल्नक्रमात्माधवदिति। तत्र वद्वचनानि 

मट्चेटकमाधारणत्वात् साधनादटेरिति मम्प्रदायः। एवं मायासििविधानादिकं 

विज्यादानां मघानां विघधानादिकमप्यवम् ।८६।९५॥ 

निव्यव्यादिमिभवेदिव्यन्तः cafe: am: पोड़गशनित्यासिडिलन्नणानुरप 

(१) Atma इति He ge पाः। 
8 © 
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6 SS eS 

दादशा्वा ्लौकपालैस्तथाऽन्यैरपि देवतैः । 
Sf ~ 5. 1 

राजभिवनिताभिश्च Atta WAST er 

पूज्यते सवदा सिदसमौहितसुखास्पदः | 

हष्टाशयो ASTD दयावान् BAB: चमो ee 

guing: सदानन्दोनिरपे्नफलान्वितः | 

धनो भोक्ताऽपरद्र Gt PABCIAAAG ॥१००॥ 

fagiawaal aifafifa सभ्यक् समोरिता। 

अस्या जिष्फालनाचित्ते तत्तत्व' सखत्मसात्क्षतम् ॥१०१॥ 

इति पोड़शनित्यातन्तेष श्रौकादिमते सप्तदशं 
+ 09 

पटल परिपृखं पराख््टम् ॥१७॥ 

दिशति। तत्र अन्येः- दशप्राजापत्यादिभिः ॥८ ६।८७।॥९ ८॥ सिद्समोहितसुखा- 
स्पटः- सिद्समोहितथ सुखास्पदयेत्यथेः॥८<॥ guina, ज्नातव्यनिरपैक्त्वात् । 
fart इति वित्तादिविषयः । अरपरदेषो इति पदच्छ दः । परदेषकरणपराङमुख 
TOA: | आवयोः - शिवशक्त्योः ॥१००॥ 
इति खोषोड़शनित्यातन्तेषु थरौकादिमताख्यस्य aaa परिपूण्स्य तन्तस्य प्रपञ्च 

सारसिंहराजप्रकाश्भिधानेन खोसुभगानन्दनाधेन विरचितायां 

मनोरमाख्यायां व्याख्यायां शिवदूतानित्याविद्याविघान- 
प्रकाशनपरं सप्तद श्पटन्ं परिपणे 

पराखष्ठम् ॥१७॥ 
WAIST — 

यन्तागि Fa प्रोक्तानि व्याख्यानं ग्रन्यसह्य्रया | 
पटलेऽस्मिन् सष्ठदगे सषोड्तदयम् ॥ 



अघा्टाद्णपटलम् | 
अथ षोडणनिल्यामु सम्प्रोक्ता या वयोद्भौ | 

तददिधानं शृग प्राज्ञ ! विद्या प्रागुदिता तव nen 
तदङ्गान्यन्नरन्यासं(१) ध्यानाच ऽस्यास्तु शक्तिभिः । 
तद्यन्तविनियो गाश्च उच्येऽदहं विजयप्रदान् uz 

विद्याया व्य ञ्जनेरदीघसखरयुक्ती्तृटयम् | 
Taal च दयं कुर्यात् षडङ्गानि कराङ्योः lis 

ज्नानेन्द्रियेष श्रावादिष्वय fan च विन्यसेत् | 
अन्तराणि क्रमाडिन्दय् तान्यन्यत्त पूववत् ॥४॥ 

अधा्टाट् गपटनलम् । 

पूवेस्मिन् मघदशे usa इाटश्या नोन्पताकानित्याविद्याया विधानसुपदिश्यान- 
न्तरं त्रयोदश्या विजयानिव्याविद्ाया विधानसुपदिगश्ति। aa पोड़शेत्यादिना 

समोरिता इत्यन्तेन श्रोकगतरूपेगाष्टाटभेन प्रटलेन । तत्र त्रय पोडगरोत्यादिना 

प्रदानित्यन्तेन श्रोकदयेन पटनता्घनु दिशति 1 तत्र तयो दभौ- विजयानिव्येव्ययेः | 

प्राक् ठतोयपटतते ॥१॥ ध्यानार्चे इति ददितोवादिवचनम् । ध्यानं चार्चा चेत्यथेः । 
तद्यन्विनियोगान् - तद्यन्ाणि तददिनियो गां येव्यघः ॥२॥ 

विद्याया इत्यादिना पृलवदिव्यन्तन प्रोकदयेन म्रूलव्रिद्या्तरेः कराङ्गक्नाने- 
न्द्रियषट् कन्यासविधानादिकसुपदिग्ति। तत्ल-- विद्याया TAA aA AA 

तुष्टयम् । fora च इयं कुर्यात् पड्ङ्गानि कराङ्गयोरित्यन्तेन श्चोकनेतदुक् 

भवति-भौ मीं रू वै इव्यन्तमनविद्याया दोष्स्वरयुक्तननाचडट्ग; 

सविन्दुकः watfang दयशिरःगिखाकवचानि न्यस्य विद्यायाः गेषस्रान्नरहयेन, 

ओकारऊकाररूपेण मविन्दना षजातिवुजानवराम्बे(?) aud षड्वानि करन्यास 

ga विदध्यादिति॥३॥ ज्नानन्दरियादिपु योत्ादिप्- योदरत्वक्च्तुजिद्वापघ्राणेष् | 

तत्र तरचिविन्यासोव्याप्रकवत् अन्यत्- व्यापकम् । पृववत्-समम्तया विद्यया 
a i - 

( ट ) ध्यानं वग्छाम् द्रति ne Ge पाः 
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पञ्चवक्तं दशभुजां प्रतिवक्तं चिलोचनाम् । 
भाखन्म् कुट बिन्यस्तचन्द्ररेखावि राजिताम् ॥५॥ 

स्वाभिरगसंयुक्तां पौ ताम्बरसमुज्न् लाम् । 

उद्यद्ाखट्विम्बतुल्य टकान्तिं शुचिस्मिताम् ॥६॥ 

शङ्क पाणं asa Het वामवादहभिः | 

चक्रं तथाऽङ्णं WF सायक मातुलंङ्कम् ॥७॥ 

द्धानां दनिगरस्ते : प्रयोगे भौमदभशंनाम् | 

उप्रासनेऽतिसोम्यां च सिंहोपरि क्रतासनासम् ch 

व्याघ्रारूढाभिरभितः शक्तिभिः परिवारिताम् | 

समरे प्रूजनेऽन्येष प्रयोगेष सुखासनाम् Ue | 
ग्रन्रयश्चापि प्रजायां सुखासनसमन्विताः। 

सर्वादेव्या समाकारमुखपारायुघान्यपि ॥१०॥ 

प्रागुक्तविधानमेत्यथः। एतदुक्तं भवति- खोत्रादटिषु पञ्चसु ज्ञनेन्दरियेषु मनसि च 

सम्भूय षटसु सथानेषु Haley far इन्दस्छानेष्ट प्रत्डिन्दुमैकमेकमन्ययोर्क- 
मेवं vad सविन्द्कानि भमरंयञ्रो ऊ इत्येतानि स्ूलविद्याया; षडक्षराणि 

क्रमेण विन्यस्य समस्तरूपया विद्यया व्यापकं च न्यसेदिति ।४॥ 

पञ्चवक्तामित्यादिभिरपोत्यन्तेः षड् भिः Haan सपरिवाराया निव्यसपयां 

ध्यानं प्रयोगध्वानं चोपदिणगति। aa पञ्खवक्तावस्थानं नोलपताकायाः 

प्रोक्तप्रकारेण । दटणशभुजामिति च तदत् सुञ्व्वायुघानि वामोध्वीदि 

दक्तिणो््खा दिव (च) वोडव्यानि ॥५।६॥७} प्रयोगे समरादिविजयप्रयोग इत्यथः | 

उपासने - नित्यभजन । सिंहोपरि क्तासनां- सिंद्ारूढ्ाम् ॥८॥ समरे gaa— 

समरविजयाय gaa इत्यथः मिद्धाधिरूट्ं भवङ्कराम्-व्याघ्रारूढ़ाभिः 

सखसमानाभि; शक्तिभिः परिवारिताम्-वुविजयायें ware प्रूजयेदित्यथेः। 

अन्येषु वश्यादिषु ॥८॥ पूजायां - निव्यायाम् | ् रपोतिभिन्रक्रमः। सर्वा ब्रपोत्यथैः। 

शक्तय इति शेषः । एतदुक्त भवति -वश्यादिषु प्रयोगेषु निव्योपासनपृूजायां च 

सुखासोनां सपरिवारा zat ध्यायेदिति ॥१०॥ 



(on पटल टेव्यानित्यसपर्यामण्डनलविरचनक्रमादिकयनम् | २१७ 

चतुरखदयं क्रत्वा चतुरद्ररिपोभितम् | 

दलाष्टकसमोपेतं तव प्रात् समचयेत् 1122) 

dema त्ुग्मान्तरष्टकोगं विधाय तु(तत्)। 
तदन्तश्च AM पद्मं षाडगच्छदसयुतम् ॥१२॥ 

agape पदां विधायाबाद्य तव ताम् | 

तत्तच्छकत्तया हतां सम्यगुपचारेम्तथाऽच॑येत् ॥१३॥ 
अन्राज्याभ्यां नित्यहोमं qatar तिलतगडलेः | 
वलिद्यं च Hala gat चाऽपि समापयेत् ॥१४॥ 

ललितारहिताः पञ्चद शनिल्या(१)स्तिथौ एव राः | 

चन्द्रवण्डलसन््रौ लियुता सा तन्प्रयौ मता ॥१५॥ 
मायासप्ता्न रीमध्वगतेर्नामभिर च॑यत् | 
तदावरगगाः गक्तौम्तत्समाकारशक्तिकाः ॥१६॥ 

चतुरखदयमित्यादिभिः eat इत्यन्तः पञ्चदण्भिः ata: देव्या नित्य 

सपयामर्डलविरचनाक्रमं da चतुरावरगं निव्यमपयाक्रमविधानमन्यासां पञ्चटग- 

निव्यानां चन्द्रकलाधारणवामनां ललितायाम्तदारणवासनां च्रावरणगशक्तिनामानि 

चो पदिशति । तत्र प्राग्वत् _ चतुरस्रे नित्य((नित्या =नवदित्यथे; ॥११॥ तदन्तः-- 

चतुरखान्तः ॥१२॥ तत्र-- चक्रो तघा- वच्यमाणप्रकारेण। नित्यमपर्यामण्डल- 

विरचनाक्रमो वचा- अरन्तवंहधिविभागेन amar चतुरखदयं प्रत्येकं गाखादयो- 

पितं चतुरं विधाय तदन्तदन्तइयमन्तय तुरगस्य ्टास्पृष्टं विधाय तदृन्तरष्टको गं 

प्रात् क्रत्वा तदन्तः GISTs पद्यं क्त्वा तटन्तर्टदनलं विरच (?) तत्कणिकायां ̀  

मपरिवारां दटेवोमावाद्याभ्यचयेदिति ॥१३॥ वा-- विकले | वन्निदयं प्राग्वत् ॥१४॥ 
तजस्वयभावनादिना | मा तन््रवो- मा ललिता अक्षयचन्द्रकनलारूपिगणो इत्यथे; | 

अनेन श्राकनेतदुकं भवति - ्यत्रइुगरपैतचन्द्रकलापच्चदगकरूपाः पञ्चदशतिघयो- 

ऽन्यत्र व्यवच्छिन्ना: मर्व: प्रत्येकं मवकलाकारगत्वानुस्युतरूपया पोड्ग्या कलया 

(१) निन्यान्मिकाय्रगः sf ae ge a 
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अग्रान् प्रदलिगेनेव ताः सर्वास्तेषु पूजयेत् | 
तासां क्रमेय नामानि शग वच्चे यथाविधि ॥१७॥ 

निव्यानिल्यावददितमचंनं चतुरखक्षे | 
अन्तःस्थिताष्टकारेषु पूजयेदुक्त विग्रहाः ॥१८॥ 

जयां च विजयां दुर्गो wet भद्रकरोसपि। 

aa चेमंकरोनिव्यासष्टकोरेषु भक्तितः wren 

तदन्तः घोडशदलैष्वचयेत्षोड़ शाभितः | 
शक्तोस्ता(स्ता) गन्धपुष्पा(दि)वुतोभकतिसमन्वितः ॥२०॥ 

विदारिकां विप्वमयव। fasat विप्र विभञ्चिकाम् । 

atti विक्लोभिग। विद्यां बिजोदाञ्चितविग्रहाम् ॥२१॥ 
वोतशोकां विषमौवां विपुलां विजयप्रदाम् । 

विभवां विविधां faut प्रोक्ताकारसमन्विताः ॥२२॥ 

तद्न्तरष्टपवेष् शक्तौरष्टाभितो यजेत् | 

Haman गसादयभक्तिनिष्ठाशयो बभौ ॥२३॥ 

sagat सहिताः faa भवन्ति। aa ललितारहितानां csenat नित्यानां 

पञ्चद गतिधिरूपल्वात्तासामप्यक्षयषोड शचन्द्रकलाघारणं भवति। ललिता तु 

सर्वतिधिमयत्वादनवच्छित्रा स कलाकारगरूपाऽच्या Gem कला भवति । तेन 

तस्याख्न्द्रकलाराहित्यमिति ॥१५॥ मायासप्ताक्लरोमध्यगतेः- इब खादः सप्ता 

maa: | नामभिः- मन्तैरिति शेषः ॥१६॥ ताः-णक्तोः । तेषु- 

चतुरमादिस्थानेपु | तासां - आ्रावरगशक्तोनाम् ॥१७॥ ब्रन्तःख्िताष्टकोणिषु-चतुर- 

सादिकस्येति शेषः । उक्तविग्रह्ाः- जयासित्याद्यनन्तरश्नोकवच्यमाणाः ॥१८॥ 

अष्टकोगेष्ित्यस्य franc सङ्क पविस्ताररूपत्वाददोषः | भक्तितः पूजये- 

दितिशेषः Neen तदन्तः -्र्टकोगणन्तः। ताः ताः अनन्तरं विदारिका- 

मिव्यादिश्चोकदयवच्यमागणाः ॥२०॥ विटारिकां- -विदारिणोमित्यथः;। विश्वविभ- 

च्िकां- विश्वविभच्िनोमिल्यय : ॥२१॥ विविधामिति । os दश्यानाम प्रोक्ताकार- 

समन्विताः--मूलदेवतासमाना say) अचयेदिव्यन्वधः ॥२२॥ तदन्तः-- 
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मनोहरां मङ्गलां च मदोत्सिक्तां मनखिनोम् | 

मानिनं aati मायां माहिनोमुकाविग्रहाम् ॥२४॥ 

एवं पूजाजपध्यानहोमोपासनतो ANT । 
1 = न =, न > 6 

भजते faamear योऽसौ स्यात्सबतः सुखौ ॥२५। 
~ ~ Q 9 ~ गि 

पर्वोक्तिक्रमतोविद्यावगलच्नं जपेद्रभो । 

हामं रक्ताम्बजेः करत्वा सिदमन्ताद्यान्वितः ॥२६॥ 

प्रयोगानाचरेन्मन्तौ हामयन्वविधानतः | 

जपिन त्परोनापि पृजनेन यधाविधि neon 
vA A BD => =a a a ३ 

कमले; कंरवरवोः faa: सागखकात्पलः | 

सुगच्धिशेफालिकया चिमध्वत्तययाविधि ॥२८॥ 

होमात् BAY वारेए कुव्यात्प्रोक्तस्तु सप्तभिः | 

प्रोक्तवारेभशयोश्चापि तन्द्मण्डलत एव व ॥२९॥ 

घोडशदलान्तः। Mal मनोद्रामित्याद्यनन्तरोकवच्यमाणा; ॥२२॥ उक्ता 

विग्रहा; प्राग्बत्। भ्रस्या अवरमाचनक्रमोवाद्यादावाभ्यन्तरप्रवेगशतः ॥२४॥ 

एवं - प्रोक्तरूपतः ॥२५॥ 
पर्वत्यादिना यथाविधीत्यन्तेन सोकदयेन पुरथरणविधानं कछतपुरयरणस्येव 

प्रसोगविधानयोग्बतां चोपदिशति । aa पर्वाक्िक्रमतः- नोलपताकाप्रोकक्रमतः। 

तेन मूलविद्यायां खरव्यच्धनविन्द्न् दर्ग्णान् vane गगयित्वा तदच्तरलक्तमं ख्य 

जप्यादि्युक्तं भवति । तदन्नरसङ्कयातु सप्त । अवग््टमन्यत्सुगमम् ॥२६।२७॥ 

कमनैरित्वादिभिनियिर्तसित्यन्तेरदीधिकंस्विभिः सप्तसु वार्षु प्रोक्तसप- 

ुष्यपूजादोमविधानक्रमतः प्रोक्तां विजयसिदिसुपदिणति। aa ta: सिते 

रित्यस्य कमलैः करप रिव्युभयतान्वयः। तन रक्तः कमनं; मितेः कमनः रक्तैः 

कैर: faa: कौरवं येयु भवति। चलिमध्वक्तलमेणां होमतिधावेव ॥२८॥ 

हो मादितिल्यवलोपे पञ्चमा । दामं छले; । सप्तसु वारेषु--रविवारादिषु। 

tag सप्भिः- पुष्पं रिति शेषः । प्रोक्तवार णयोः--कुलसन्दरोपटले इति Ta: | 

तन्मणडलतः-- तान्यपि ततवोक्तानि यदष्टाटिगशतिपरलेऽवे्नणौयानि । wage 
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विजयं समवाप्रोति समरे न्द्रयुदधक्षे | 

(१)मन्युद्धं च वादेच दये द्युतद्येऽपि च ॥३०॥ 
व्यवहारेषु सवव जयमाप्रोति निश्चितम् | 
चतुरङ्गलजः पुष्ं हो मात्संस्तम्धयेदरौन् 13 21 
तथेव कणिंकागेल्यं ; Game नमेसजैः | 
चम्पकः क्षेतके राजहच्नजैर्मागधो षैः ॥३२॥ 
पराग्वद्ारेष जदयात्क्रमात्पुष्यं स्त सप्तभिः | 
May स्तश्नं WF वा भवति प्र वम् ॥३३॥ 
Walaa तत्समिद्स्तु होमतः | 
सपिषाज्याघ्न॒ताभिन्ते प्रगमन्ेव पादयो; ॥३४॥ 
खत्यकाषानलते खल्यपतपुष्पफलेरपि } 

समिड़जंहइयात्सम्यग्वारे गाचनपुवकम् ॥३५॥ 

भवति- प्रोक्तरक्तकमलसितकमलरक्तकंरवसितकोरवसोगन्धिकोत्पलसगन्धिक्तेफा- 
लिकाख्येः सप्तभिः ( कण्काराद्यः) पुष्य रुदष्टक्रमतो रविवारादिषु ang 
तहारेश्दयस्य तन्रण्डलऽचनतो स्रूलविद्यया तदा मत्ोक्तफलसिद्धिरिति ney 
समरे इति वच्यमाणसपएकविषयः | इन्दयुद्कं - प्राग्बत्। द्य॒तहये- सजोव- 
निजांवरूपै ॥३०॥ सदत - अन्येषु विवाटेष्वपि | 

चतुरङ्लजरित्यादिना घ्रवमित्यन्तेनाद्भादयेन aaa सर्वदा आरग्वध 
ससु वारेषु vate: पुष्प च होमविधानाच्छतस्तम्धनादि कमुपदिगशति | तत्न चतु 
रङ्लजरारग्बधोल्य :॥२१॥नमेरुजेः ` सुरपर्णापुष्पं ; | राजहठन्नजेःआरग्वधपुष्पं ;॥२२॥ 
प्राग्वत्--वारंशाचनप्रूठम् । वारेषु मप्सु रविवारादिषु। सप्तभिः-कणिकादः। 
अतरारग्वघस्य दिरुपादानं सवदा च तत्प्रार वारेषु च होमविधानार्थम | प्रोक्तेषु - 
न्दयुद्वादिपु | एतदुक्तं भवति - प्राक्त पुष्य: waft: प्रागवतसप्तवारेए तत्त दारे — 

णचनपूवकमरारग्वधः सः टा च होमःतुप्रोक्तफन्सिददिरिति isan 
शल्ोरित्यादिभिः संय इ्यन्तेरेकविं गत्या श्राकेस्तियिवारादिषु द्रव्यविशेतै 

(१) मद्टायुद्ध शस्रयुद्धवादरं ऽति Glo go go | 
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(१)अरातेश्वतुरङ्गन्तु वलं रोगादितं भवत् | 
तेनास्य विजयोभूयान्निघनेनापि वा पुनः ze 

अवांवारेऽकाजरिष्यं; समिद्धं ऽग्नौ agga: | 
पतेः पुष्पं : फले: काण्डः सूले श्चापि इनेत्क्रमात् ॥२७॥ 
सवर्णारुणवत् माया घ्रतसिक्तस्तु मग्डलात् 1 

अरातिदिङ्मुखोभूत्वा कुण्ड वाख विधानतः ॥३८॥ 

पलायते वा रोगातः प्रगसेद्रा भयान्वितः | 
बेरौ वलसमगरोपि भौ्यमानान्विताऽपि च sei 
पलाशेष्परानले तस्य पञ्चाङ्ग (र)स्तटघ्रताप्रुतः | 
हामेन सामवारे(2) च भवेतप्राग्वन्न संशयः ॥४०॥ 

गदिरेष्ानले तस्य पञ्चाङ्गम्तट्घ्रताघ्रतेः | 
वारे भीमस्य हवनात्तदाप्रोति सुनिधितम् ॥४१॥ 

अपामागेष्पमजे TH तत्समिद्धिहनेत्तया । 
वुधवारेष Yaar: सवत्सावा घ्रतान्वितम् ween 

ee — ee 

होमविशेषविधानाहिजयप्राि प्रकारानुपदिगति। aa aqufats:—anaga- 

afats: | d—saa: e830 समिह्धिः- खत्यारतिगेषः ॥३५॥ निधनन-- णतु 

वनलस्येतिगेषः veel तदद्वैः- च्रकमभःः। क्रमात्--उद्दष्टक्रमैः dare 

dared: पञ्चभिरङ्गगिव्ययेः ॥ ३७ । मवर्ण्णरुगवत्मायाः--अरुणवगवत्सायाः 
अरगवणायाः गोरिव्यथः। टतसिक्तेः- पूर्वाक्रपच्ाङ्गरित्यघेः। मण्डलात् - 
प्राग्वत् एकोनपच्चागदिनेरिव्य्ः। त्तम् - विकोगकुण्डे इत्ययः wets 

तस्य-पनलाशस्य । ORF: पतपुष्पफनलकाण्डमूलेः । पुन तत्ष्टताप्रतेः-- 
मवणवत्मास्गगो्टताप्ुनेः | प्राग्वदिति भिन्नक्रमः । प्रागवद्भवेदिति विजयो 
भवेदित्ययः uel तस्य ` खदिरस्य । पञ्चाङ्गानि प्राग्वत् | तद्व aga: प्राग्वत् | 

तत्-विजञयफनलम् ॥४१॥ तत्ममिद्धिः--अपामागेस्य ममिद्धिः ॥४२॥ पूर्वोक्तिफनलमं 
~ 

(१) आगतं aqre gq sia He पु पाः | (२) wagay afefa qo ge a | 

(३) वार्षु इति मु ge aie 

Be 
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र्वोक्तफलसंसिदिभवत्येव च afes: | 

तन्नवारेष(?) ते जन्म पूवमेव fe(2) तत्तक्रिया ॥४३॥ 

स्वव प्रो्नहोमार्चाजपमन्तादिकमसु । 

तत्तच्चिल्याचैनं तत्तहारेशदयपुजनम् | 32h 
विधाय पञ्चात् कर्यारि तानि कुर्यात् समाहितः) 

Me तत्फलसं सिद भवव्येवान्ययाऽन्यघा ॥४५॥ 

पिप्यलाग्नौ गुरी वारे ea स्तट्घ्रतघरतेः | 
Sava तत्फलापिस्तदिनेः स्यादसंशयम् ॥४६॥ 

उट्म्बराग्नी गुज वारे हामं तदुद्बेः । 

तत्सिकतरविदधौतेव्य' तदिनैस्तच्च fagifa ॥४७॥ 

WAIST Aa स्तु ज॒हयात्छृष्णगोघतेः | 
तदिनात्ततृफलानि खयरिति वारेष BAR ॥८॥ 

विजयोऽभिहितः सम्यक् हवनात्तियि्धल्षयोः | 

विजयं am afr) क्वासि क्रमेण ते ॥४६॥ 

सिदिः- विजयसिडिरित्यथः। तदिनिः-मर्डलादित्यथेः। तकिया - भवेदिति 

सोषः॥४३॥सवंत्र- aw इत्यथ ; । ठत्तदविव्याचनमिति - तत्तदिव सप्राघ्ततत्तत्तिधि- 

प्राप्रनित्यां (२'चाचयेदित्यभिधत्ते ॥४४॥ न्यथधा-- नित्यडवार्चाकरणे | अन्यथा - 

निष्फलानि | एतदत्र भवति- सत्त्र aay सवप्रयोगेषु तत्तत्प्रयोगदिनप्रा्ं 

तत्तत्तिधिप्राप्नां नित्यां तद्वार शयं च पूजयित्वा पञ्चात् प्रयोगान् कुयादिति ॥४५॥ 

पिष्यलाग्नो ae न्यनवङ्का | Aga: - ब्रण्वलयसनिद्धिरित्यथः । तदृ्टतघ्चतेः - 
Q ~ ॐ ~ ि A 

सवगवत्मशरश्रगोष्टताघ्रुतः। aqaatia:—saiia: 1 तद्दिन: प्रागवन््मरट्- 

लात् ॥४६॥ उदूम्बराग्नो -- प्राग्वदुदुम्बरन्यन्वज्को । तद्द्ववेः--उदुम्बरस्मिदधिः 
रित्यय :। तत्मिक्तः- पूर्वोक्तशभ्यगोष्टतसिक्तेः। तदिन प्राग्वत्। तत्-- 

ग्र ति गो ~ Dd A 

sanafafa wa 8७ ॥ गसमोवह्वा प्राग्वत् गमोन्धनेऽग्नो । age: — 
णमोममिद्धिरित्यय : । जह्यात् मन्दवार इतिशेषः | छष्णगो तेः -- सवणंवत्स- 

(१) दह्ितक्रिया इति qo पुर पा। (९) नियांचचितमिति ag ge पा०। 
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प्रतिपत्तिधिमारमभ्य पञ्चम्यन्तक्रमेग वे | 

शालौ चगकमुद्रेश्च यवमापेश्च होमतः ॥५०॥ 

महिषाज्यघरतेस्ताभिम्तिथिभिः समवाप्र.यात् । 

Use च दणम्यन्तमजाभवघ्रतेस्तघा ॥५१॥ 

प्रागुक्त निस्तपैहोमातप्रागुक्तफलमाप्र यात् । 
qed पञ्चदश्यन्ते समस्तेश्च(१) तिल्य ॥५२॥ 

facia: पायसे; सिक्तेराविकेस्तु BAe | 

हव नात्तदवाप्राति यदासी फलम रितम् ॥५२॥ 

एवं न्तचहत्नोतघवज्को CAAT ते; । 
हवनादपि तत्प्राप्िभवल्येव न संशयः ॥५४॥ 

aurea: | तदिनात् - प्राग्वन्मण्डलात् । तत्फलानि ` जयफलानि । इति — 

्रोक्रूपतः ॥४८॥ विजयोऽभिहित इति gaara: | हवनादिति पूवीपर्योर 

न्व ति । प्रूवस्तु इति-एवमुक्तप्रकारतः सप्तवाग्पु च जयोऽभिहित इत्ययः । च्रप- 

रस्तु तिथिक्न्नयोदवनादच्यमाग विजयं ग्ुगवत्यघेः ॥४८॥५०॥ताभिः तियिभि 

प्रतिपदादिभिः पञ्चम्यन्ताभिः पञ्चभिः । मसम्रवाप्रुयात् विजयमितिगषः। तथा 

षच्ादिभिदशम्यन्तामिः पञ्चतियिभिः ॥५१॥ प्रागुक्तः ` प्राल्यादिभिः पञ्चभिः | 

निस्तुषेः- विगतत्वगादिभिः। प्रागुक्त फलं विजयफनम् | aaa पञ्चदश्यन्तं -- 

एकादण्यादिपच्चदश्यन्ते तिथिपञ्चक इत्ययः । समस्त --प्रान्यादिभिः पञ्चभिः 

एकादश्याम् | faaza:— कष्ण सितरूपः दादण्या छष्णरूपः, Aer सितरूपथ 

तिनंज्नयादित्यथः॥५२॥ faqs: - कवनलान्नेः। AAAS | पायसः पञ्चदश्याम् | 

fas. गाल्यादिभिः ममम्तपञ्चकादिभिः। तथा ताभिस्तिधिभिः। फन 

मोरितं विज्ञयफन्मित्ययः; ॥ ५२ ॥ नन्नतवन्नोलखयवङ्का ` विपद्न्नादितत्तत्रन्नत- 

जन्नन्धनङ ast तेम्तेः - तत्तवर्तत्रडचाङ्म्तत्तत्मसिद्धिरित्यथ : । मधु TTA । 

वनात् - नित्यगः | तत्प्रासि प्रातिः | waza भवति - अरख्िन्यादिषु 

मघविं शति सद्क्यषु न्नतेषु एकस्मिन् क्रमात् तत्तत्र्तताकतदन्तन्यनद् वक्ता Teg 

समिद्धिः मधमिक्तहीमात् तत्तत॒फलावात्िरिति ॥५४। 
eee 

~~~ 

(१) afasafeia a ye ore | 
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विद्यायां प्राग्वदर्गानि पञ्च युञ्ात्खरेस्तथा | 
अशीत्यणवत। विदां तेर्यन्वाि ग प्रिये | ॥५५॥ 
प्राकप्रलयक्दक्तिगादटक् च दशसुठनिपातनात् | 

एकाशौतिपदानि way तानि लिखेत्क्रमात् ॥५६॥ 

WARS ऽभिधां कत्वा प्रागुक्तदिधिना युतम् | 
ANAT च रेखाग्राण्यचावाद्याभिपुज्य ताम् ॥५७॥ 

उपासौत पुरोविद्यां जपं नित्यं समचयेत् | 

विद्याक्रमं तव यन्ते यजेत्तत्फलमाप्रयात् ॥५८॥ 

विद्यायामित्वादिभिराप्रुयादिव्न्तशतुभिं ata: स्वरविक्लतम्रूल विद्यापञ्चक- 
जनितागोत्यन्नरनिमिंतकोषछठयन्त्पूजनेन विजयप्रासिसुपदि एति । aa प्राग्वत् 
अपुनर्क्तानोत्यधेः। पञ्च तानि भकारमकाररेफयकारोकाराक्तराणि वच्छ- 
माणनि। ऊकारविन्दोरनुपादानं स्वरत्वपौनरुक्तयात्। ait:—arenta: | 

तथा- प्रागुक्तक्रमादिव्यथंः | स तु Waal षोडशस्वरयोजनारूपः | तेः - WAT । 
यन्ताणि- वच्यमाणानि ॥५५॥ दशस्रू्निपातनात्- समान्तरालमिति qe: | 

तेषु- कोषेषु । तानि-- विद्यात्तरा्यगरोतिसङ्परान।ति शेषः । क्रमात् -. अग्रातुप्रा- 

दकच्तिर्यप्रवेगग्येत्वयः ॥ ५६ ॥ मध्यकोठ-एकागोतितमे। अभिधां- साधकः 

साध्यकमणाम् | प्रागुक्त विधिना - उत्तराधरान्तरालेष्वित्यः | शषाग्राणि--चत्वा- 

fimuetia । अत्र-- यन्तं | तां विजवानित्याम् ॥ ५७ ॥ उपासोत - पूजाः 
जपादिना। निव्यं स्निव्यक्रमम्। विव्याक्रमं - विव्याक्रसंप्रयोगाथेम् | अस्मिन्- 
यन्ते खनित्यक्रमं प्रयोगा famed च पूजयेदित्ययः। यजेत् - प्रोक्तप्रकारेण । 
तत्फलं--विजयफलम्। यमत्र यन्विरचनाक्रमो यथा प्राक् प्रत्यक् दत्तिे- 

CHA समान्तरालं दणसूत्राखास्फाल्य तन AIAG एकाशेतिसङ्प षु कोष्ठेषु सवां 

धःस्थपङ क्तिमध्यस्थकोष्मारभ्य प्रादस्तिण प्रवेगगत्या स्वरविकतसरूल विद्यान्नराख - 

गोतिसह्रान्यालिख्य fas एकस्मिन्यध्यकोह प्रागुक्तलेखनद्रमतः साधकादि- 

त्रयाभिघामालिख्य यन्चस्य विंश तिरेखानां चत्वारिंणदय्राणि वहिः किञ्चिहिकास्य 

प्रत्येकं त्रिशूलोक्षत्य तम्मिन्यन्वे विजयानित्यां aaa पूर्वीक्रनित्यसपया- 
मर्डलमपास्य ततः खनित्यक्र मं निव्यमचय॑त्। तस्मिन् प्रयोगां विद्याक्रमच्चाचं- 

येत्। तेन विजयफलसिदिरिति ॥५८॥ 
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प्राकप्रत्यक्दक्तिगोट्क् च चतुःसृदनिपातनात् | 

नवानि aaa Asif परमे्वरि ॥५९॥ 

तष प्रलेकमजानि चा्टपचाणि संलिखत् | 

तेष मध्वस्यपदमस्य कणिकायां समालिगवेत् ॥६०॥ 

नामगभान्त् तां विदां तहदिश्चाष्टपतक्षे | 

तेष्वादितोऽष्टो संलिष्य बन्दना aster ॥६१॥ 
कणिकायां तु aaa aferer तथाऽष्टसु | 
एवमष्टमु संलिख्य वष्टयेन्माट कारे: ॥६२॥ 

विलोमेरनुलामेश्च मायाबिन्द॒समन्वितेः | 

चतुरखवये वाद्यं (१) यन्वस्याग्रे समालि खत् wes 

एवं कत्वा हस्तयुग्ममानं कुम्भं निघधाव ताम् | 

विद्याच्नरीषधिक्ला्जने रापूर्य पूर्ववत् ॥६४॥ 

प्रागिव्यादिभिः पुष्कनामित्यन्तरदधः पञ्चदग्रभिः श्चोकौनवको्स्थपदययन्वः 

मभिष्काचनादिना विजयादिफनलावािमुप्रदिगशति। aa चतुःसूत्रनिपालनात्-- 

ममान्तरालमितिशेषः | चत्र सत्पातप्रदगे ॥५८॥ तपु नवसु AIST ag- 

पद्येषु नवसु॥६०॥नामगभां भकारोदर्(माधनात् ममान्तरालमिति गेपः)साधकस्य 
रेफांगे माध्यस्य तदन्तराले कमगच्ानेखनतः | तां विद्याम् «fama । तदहि. 
कणिकाद्रह्धिः | तप सदस्वरविक्ततविन्यान्नरपु अ्रगांतिपु। अष्टौ -वर्णान्। बिन्दुना 
मडतिशेषः । तददहिः मध्वपद्मात् उद्धिः fag cag ॥६१॥ एकं ga (ga) 

लिखिताष्टकादुपरितनं उपरितनम् । वद्धिः af ara) अष्टा कणिकायां 
लिखितात्नरःच्िखितान्नरादुपरिननमषटकम् | 124 दनेषु। Ud -उक्तरूपतः। 

त्रसु मध्यस्यपद्मवञितषु मवाघःस्यप्रङःक्तिमध्यकोटस्थानपु पत्नष्ित्यश्च; ॥६२॥ 

माया- विसजनायः। चतुरग्तये- चतुरम्तेयान्दगन्तवोघाहये इत्य; । तत् 
माठकास्ानम् | वाद्य AAT TG | अग्र गन्तम्यास्य वादभयं इत्यत्रान्ववः॥६३॥ 

हस्तगुग्ममाने- नवकोट इति गेषः। नवको इम्तदयमानं कुर्यादिव्ययः। 

(१) नन्नावन्नुं इति मा पुर पा०। लज्ञग्वक्र इति ae Ge Oe | तक्रार इति ae पुर पा०। 
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अभार्य विदयामयुतं जपित्वा तेविध्रानतः। 
अभिषिच्चेत्ततः केगे्धिमुक्तो जायते सुखौ ॥६५॥ 
विजयः स्वं तोभूयात् तत् प्रोष्वपि सपसु | 
नवग्रहार्ती रिपुभिः सवतः RAAT ॥६६॥ 

समरस्योयमे कौतिसखड्ोरधवाऽऽप्तये | 
qaral वाज्छितप्रात्र विषु जन््सु(१) कारयेत् ॥६७॥ 

एतदन्तं गेरिक्षन पोढे संलिख्य तत ताम् | 

देवोमावाद्य सम्पूज्य जपेदिद्यां तथाऽयुतम् nec 

तं- कुम्भं प्रतिकणिकमितिगेषः। पृठेवत्- फलपल्लवादिभिः ॥६४॥ त्रभ्यच्य-- 
नित्यक्रमादितः विद्यां --अरविक्षताम् । अयुतसंख्या क्तिरेकाक्तरत्वात् (तेः- जलेः) 
ततः त्रभिधेकतः ॥६५॥ प्रोक्तेषु सप्तसु- च्रन्यस्मिन् पटले gaa तिंशत्तमस्चोक- 

प्रोक्तेषु इन्दयुदादिषु सप्तसु च ॥६६॥ कातिसख्द्धयोरित्येतत् वाच्छितहयम् । fag 
जन्मसु प्राग्वत्। कारयेत् अभिपेकमिति गेषः । एभिनेवभिः श्चोकंरेतदुक्तं भवति | 
पराक् प्रत्यक् दक्तिणादक्च हस्तदयमिते प्रदेशे समान्तरालं चतु;सूत्रनिपातनान्नव- 

कोढानि क्षत्रा ते५\, नव पद्यानि अ्टदलोपेतानि कत्वा तेष॒मध्यकोस्यपद्य- 
कण्िकामध्ये विद्यामविकछलतां प्राग्दन्नासमगभाीमालिख्य खरविकतम्लवियाक्तरेष्व- 
श तिष्वादितोष्टकं टसु दलेषु ्रग्रादिप्रादद्िखात् प्रतिदनभेकमेक सजिन्दुकमा- 
लिखेत्। तदहि; सर्वाधःस्यपडः क्रिमध्यकोढस्थादिष्वष्टसु प्रादकति्यात् पूवेपूवे 
लिखिताष्टकादुपरितनोपरितनात्मकमक्तरं साध्यकरिकायां तद्परितनोपरितन 

कोात्तराष्टकमष्टदरेष्वषटदलेष्वग्रात्प्रदकिणादालिख्य एवम गोतिभिर क्त नेवपद्यो- 
द: नवक्रो्यन्तः क्त्वा cule: चतुरमृदयमेकाङ्लान्तराल' कत्वा तदटन्तराल- 

वोधोदयेऽन्तवींष्यां मावः विलोमां सविसञनोयां आलिख्य asfealai 
तामेव सबिन्दकामनुलोमासालिख्य सः यन्चवाद्यं ऽये लक्मित्यक्तरहयं चालिख्य 

तेषु नवसु कोठस्थपद्यनवक गिकामध्ये प्रतिपद्यमेकमेकं कुम्भं निधाय विद्यावर्णो 

पधिक्ताघजनत रापूयं प्राग्वत् रःपृज्य नित्यक्रमतः फलपल्नवादिकं निधाय aa 
टेवोमावाद्य नित्यक्रमतोऽभ्यच् aaa विषु जन्मस्रभिषेकात् प्रोक्तफलसिदि- 
रिति ॥६७॥ 

----~ ~~~ --~------+ 

= a — A  — 

(१) ARG इति Ho go पार। 
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एवं विसप्रविः सप्ररावाद्िप्वं वश नयत् | 

राजानं वनितां मर्व्यानन्यांश्च प्राणिनाऽखिलान् ee 

हरिद्रायाः पटे कत्वा RAR वा शरावयोः | 

निधाय भित्तिमध्ये वा naam निजे oon 

Raa बिदाया जापं कुर्यात्सस्यासु faa: | 

ava ̀  प्राक्त कालन स्तम्भयेदखिलं टट्म् ॥७१। 

णवोरयोगराषाभ्यामनिष्टकरगं AAT | 

व्यवहारे रगणादोागं दाद् वाचं मतिं रुषाम् woz 

एतत्प्रागुक्तसुरभिद्रव्ये लिख्य aa ताम् | 
Waly yaaa AVA प्रजपेत्तया ॥७३॥ 

प्राक्तकालप्रयोगेग fa प्राप्रोति पुष्कलाम् | 

अथान्चद्रजरूपं तु यवं वच्येतिवेभवम् ॥७४॥ 

प्राखदहिसप्रसवागां पातनात्पादयेत्तथधा | 

कोष्ठानि नवपघष्या च युतं णतमितिस्फटम् ॥७५॥ 

एतत् -नवपद्चाटरनवकोषठरूपस् तत्र यनव AA मम्पृज्य नित्यक्रमतः। 

तथा - ययाऽभिपेके ॥६८॥ विमपदविःमप्तगाव्रात्। एतदन्नं भवति वतिरात्रात् 

सक्षराव्रादेकदटि शतिराव्रादति | विग्वं वच्यमागराजादिमङ्गद्राक्तिः। अणिनान्ः 
उक्तगेषान् तिवगादोनपि प्राणिनः॥६< ।क्रला-- नवका छवन्मिति गेपः | शरावयोः- 

ऊर्भ्वाधःमस्धयारन्योन्याभिम्ुवाद्िद्टसुखया;। वा -विकन्ं। गणवनम्धानक- स्थाप- 

चित्वति शेषः noel Aza प्रतिमन््यम् । प्राक्तकानन--त्रिरात्रादिना। अखिन- 

वच्यमाणम् ॥ १ ॥ वादे ` तकें। वाचं प्रतिवादिनः ॥७२॥ एतत् -यन्वम् | 

प्रागुक्तमुरभिद्रव्येः- -ग्रषटमपटनोक्तयन्दनागुरुकम्तुराकुङ्मेः | तत्र ` यन्च। 

तां - विज्ञयानिव्याम् । प्रयोगदिनघु--मदम्' प्रतिमन्यम् ॥ ७३॥ प्रोक्तकानात् 

प्राग् वत्पुष्कन्तां गज्य ममाम् | 
च्रघान्यदविव्यादिभिः ममारिताइव्यन्तेरदाद्ेः पड़ विगत्या ब्रवः 

स्रविक्लतसूलविद्यात्नररकाग्रातिकढवज्वन्वनिमाणं =| aaah aquaria 
चोपदिशति। aa ्रतिवभवं--ग्रन्येभ्यः ॥७४॥ प्राग्वत्-- प्राकप्रत्यक्- 

~ 
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तचतुष्कोगकोष्ठानि माजंयेत्सेकविंशतिम् । 
मध्ये च सम््रवत्येवाणौतिकोष्ठं य॑घाविधि ॥७६॥ 

aagfed विलिखत्विकोगान्ये ककोषः | 
स्वमध्यस्य कौं च चलतुदिंच्छग्रतस्तथा ॥७७॥ 
विद्यां नामोद्रं क्त्वा प्राग्उद्र्णास्तु संलिखेत् | 

एतदग्रचतुष्कस्य स्पणाचिचतुरखकम् ॥७८॥ 
विधाय aa बिलिखेन्प्रा्कां प्राग्विधानत्ः | 

एकेन वजयन्तेग विजया विजयप्रदा; ॥७९॥ 
एतत् Way संलिख्य स्थापयेत्प्रोक्तरूपतः | 

विजयं समवप्राति प्राक्तष्वपि च सप्तसु ॥८०॥ 

दक्तिणोदक्च । दिमघसूत्राणां-चतुदगसत्राणाम् ।७५॥ रैकविशटि-- 
प्रतिकोणमिति 30:1 मध्ये--व्' प्रागुक्तरूपतः ॥ ७६ ॥ णेककोष्ठतः- 

प्रतिदि शमिति noon विद्यां -अरविङ्ताम् । नामोदराम् - प्राग्वत् सवाधःस्थपङः- 

क्तिस्यकोढत्रयमध्यकोटादिप्राद्निख प्रवेगगत्यासुक्तक्रमादित्यय : | वर्ग्णन्- स्वर- 

विक्षतानभोतिसद्यान् | एतदग्रचतुष्कस्य स्यणणत्--यन्त्ाय्रभूतचतुदिग्गतवि- 
~ © 8 ४ © ie 

कोणचतुव्काग्रस्प्रशादित्यथः:। तिचतुरमृकं अन्तवेदिविभागाचतुरम्त्यमिः 

त्यथ ; ॥७८॥ Aa तदन्तरालवोयोदयें । प्राग्विधानतः- सविसजनोयां विलोमां 

मविन्दकामनुलोमां Faq: एकन-- अन्यनिरपैनेण । यन्वविरचनाक्रमो 
यथा-प्राक् प्रत्यक्दन्निणोदटक्च चतुटंगभियतुटंगभि;ः सूब्रैरास्फालितिः 
समान्तरालं नवषष्टयधिकं गतं कोछानि प्रागुक्तन क्रमेण निष्पाद्य तेषु 

कोणेषु चतुष्टयेऽपि मध्ये वाकारं aa भवति तथा प्रतिकोणभेकविंशति- 
कोढठानि माजयित्वा freq पञ्चाभोतिकोष्ेषु चतुर्टिंक्त प्रतिदिश- 
मेकककोष्ठमाजनतस्विकोगचतुष्टयं क्त्वा श्टष्वे काभोतिकोष्टेषु सन मध्व 
स्थकोषदिग्गतत््रमं चतुष्टये चाविक्लतां प्रागृवन्नामसम्पुटां मूलविद्यां 
निखित्वा ततः श्िटष्वं काणोतिकोेषु मवाघःखपङ क्रिकोव्रयमध्यकोष्ठादि- 
प्राटत्निखप्रवेगगत्या सुक्तक्रमं स्वरविक्लतम्नविदयात्तरागोतिक्रमात्समालिख्य- 

दिग्गतत्रयमृचतुष्काग्रस्पग्पदन्तवहि विभागाचतुरसत्रयं विघाय तदन्तरालवोधोदये 



(on पटले ]  यन्रकनलादिकयनम्। = ~ 

विलिष्याप्वत्यफलकातते TA कुचन्दनः | 

जपागाधनसंसिद' MMI AIAG ॥८१॥ 

देशे वा तव दिनगो aed ग्रौरचञ्चला। 

पिशाचा UWIAA: HA वैतालाः GWA तव वे ॥२॥ 
पलाशफलकायान्तु विलिष्ये तदघाविधि | 

स्यापयेदयवकुबापि तत्च्नेवं ब्राह्मणास्यदम् ॥८२॥ 

पर्वोक्तश्यापनाद्राजधानौ भवति सुस्यिरा | 
वट विलिख्य खननात् पत्तनं भवति प्र् वम् ॥८४॥ 

उदुम्बरे fanaa स्यापनाद चिरेण वे । 

अ्ाहितानाखयं स्थानं भवत्येव न संशयः ॥८५॥ 

व्रस्य दिक्विकोगान्तरालात् कुर्यात् विश्रलकम् | 

aad Baga लिखत् तच्छङ्गभध्ययोः ॥-६॥ 

तवर संस्याप्य गदिनं वियाजप्रविभरूतिना | 

भालस्घेनाभिजप्रेन तमाविश्य गदो वदेत् || ८७ ॥ 

प्राचन््राहकां विललोमां सविसन्जनोयां ताभेवानुलोमां सविन्दुकामन्तवाद्यगत्या 

विलिख्य अनन यन्तं ान्यनिरपेन्नेण विनियोगतो विजयादिमव्वफनलप्रासिः 

रिति ॥७८॥ प्रोक्तेषु-अरष्टमपटनलोक्तनोद तवादिषु | Masala च सप्तसु-्रम्मिन् 

oza तिंगन्तमेन ata प्रोक्तदन्दवुदादिषु सप्तखित्यघः ॥ ८० ॥ यन्वं--वजा- 

कारम् | कुचन्दनैः- प्राग्वत् | देशे-- शून्य इति Ha: । तत्र ` गहदृगयोः ॥ ८२ ॥ 

एतदच्ररूपं यन्तम् । यत्र कुत्रापि- तेत्र इति शेषः । पृव्वाक्तस्थापनात् गाज- 

धानो - स्थापितभूः । पत्तनं -- स्ापितदेगः ॥ ८४ ॥ स्थानं--वन्ताधिष्ठितम् ॥८५॥ 

वज्रस्य दिकतिको णान्तरान्तात् - चतुर्दिगतविकोणमध्वावकागादित्ययः | दाह- 

व्यात्त-र्फयकारौ । खमिति faa) तत्यङ्कमध्वयोाः--विकोगान्तगालगतः 

विशूलमध्यगेखापाञ्देणचद्गयोः | vga भवलि प्रागुक्तवचदिमतलिकोगगतः 

aaa fay कला तच्छङ्कवोः रफयकारौ वङ्किमारुताव्मको मविन्टुको 

विलिख्य ततर वच्छ माणं प्रया कुर्यादिति ॥ ८६ ॥ तत्र-- व्िशूलोपत वं । तं - 



२२० मनोरमाख्यटोकासहिते तन्दराजे 

ANIA कमच्यापयापक्रमं यथा | 
ग्रद्भूतपिशाचाद्याः अस्याविग्यापयान्ति वै ech 
तदेव दासवत्तस्य AN भदति तडलात् | 

यन्वमेतदिलिखागश्सन्यभ्वच्यं स्थापयेत् क्रचित् ice 
राज्ञो गेहे त॑स्य राजक्तमा सुद्धति नावयम् | 

व्याने गजानां वाहानां नव क्त्वा ATETT peor 

स्थानेषु सखापितान्येतान्यचयेदिनशस्तघा | 
fea मध्ये च तवेव रोगः; क्षः; ates nee 

बोचितुः तं तु ते नेव शक्ताः स्यस्ततप्रमावतः | 
चन्द्र चन्दनकाग्मोरेरालिख्यःभिनत पटे ERI 
aay fray तं पटसास्लौयं भावयेत् | 
द्ाहज्वगातमचिरान्प्ु च्यते तञ्ज्वरेण सः Nes 
अन्येष्वपि गदेष्व वं कारयेत्तहिसुक्ये | 

समरेषु सहोपानां यन्ठमेतदु टौरितञ् yea 
निशाने पटहेऽन्ेष वाद्येषु च समालिडत् | 
द्रदेनाघ AWA CATS समच॑येत् ॥९५॥ 

विजयां विजवावाष्य वुगपत्ताङयन् व्रजेत् | 
प्रत्यथिसेना वच्छब्दथवखेन पलायते eet 

fart cw भवोद्धिगनो नाभिवयाति कदाचन) 

सजौवदयूतकालेषु यन्तमेतदिनिमितम् coll 
cy 

गदिनम् ॥ ८७ ॥ यथा - गदः ॥ ८८ ॥ यन्व-- तिशून्नरदहितम् ॥ ८८ ॥ AAI— 
भूमिः ee नव स्थानापेत्तया । नवसु स्थानेषु ॥ ८१॥ तव्रभावतः। 

मो > = € येरि चन्द्रचन्दनकाग्मोरः- सम्मिलितः ॥ ८२॥ टाहज्वरात्तमिति शययेदित्यत्रा- 
न्वयः! स गदो॥ ८३ ॥ तदिमुक्तये-रोगविमुक्तये। एतत्- व्- 

रूपम् ॥८४॥८५॥ ताडयन्-निस्सारयन्। तच्छब्द इति निस्सरण 



gen पटने ] पुरथचरग विध्पनादटिकथनम् | २२१ 

TAMAA TAS वद्धा GATT योजयेत् | 
एतद ग नमावेग पलायन्तं fem दग ner 

faslag च तदन्तं जयमाप्रोति सवतः ¦ 

नासाध्यं विद्यते तेन वच्रयन्तेग पाति ! nee 
masa fond विदां वा लोहिदाक्तलिम | 

तदेव द्ासवत्तस्य दशो भवति ASAT ॥१००॥ 

इति ते बिजयानित्यावेभवाः स्य॒: समोरिताः | 
नेव तत््वमयो व्या्िरिति wean समोरितिा ॥ 

रस्या निष्फालनाद्धित्तं तत्तच्च खष्तव्सात्छतम् ॥१०९१॥ 

इति पोड़शनिल्यातन्तेष ग्रोकादिमतेऽष्टादणं 

इति शेषः ॥ << ॥ विदां मूलविद्यां वाविकल्प न । लोदिताङछतिमिति यन्वस्यापि 

विशेषण तदा नोदहिताक्षतोव्यन्व fa) तस्य-धातुः। भवति रिपुरिति शेषः| 

ABM - ध्यानवनःत् । उक्तप्रकारतः॥ १०० I 

इति योपेडनिव्यातन्व पु योकादिमताख्यस्य aaa uf तन्वय्य 

प्रपञ्चमारमिंदराजप्रकागाभिधानन योसुभगानन्दनायेन विरचितायां 

मनारमाख्यायां व्याख्यायां श्विदूलोनिव्याविययाविधान- 

प्रकाशनपरमष्टादगपटनं परिपृणों 
परमाखदटम् ॥ १८॥ 

WARE 

यन्वाणि Be AMAA गतम् | 

मादपाटचिपादोडु दानवल्यागरुनं AAT: I 
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